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Formáli 

Ég hef unnið við kennslu í mörg ár en það að kenna ritun var eitthvað sem mér hafði ekki 

tekist að ná tökum á. Eftir miklar vangaveltur taldi ég mig loks hafa hugmynd að 

verkefnavinnu og kennslunálgun þar sem ég gæti kennt ritun á merkingarbæran hátt. Ég 

ákvað að slá tvær flugur í einu höggi, ná tökum á því að kenna ritun og gera þann 

námsleiðangur að lokaverkefni mínu. Rannsókn þessa vann ég veturinn 2016-2017 en 

vinna við skrif ritgerðarinnar stóð fram í desember 2017. Leiðbeinendum mínum, Hafdísi 

Guðjónsdóttur og Karen Rut Gísladóttur þakka ég kærlega fyrir ómetanlega aðstoð. Án 

þeirra styrku og góðu leiðsagnar hefði ég aldrei náð að klára þetta verkefni. Þá vil ég 

þakka Hjalta Halldórssyni fyrir prófarkarlestur og góð ráð. Fjölskyldu minni þakka ég 

kærlega fyrir þolinmæði og umburðarlyndi gagnvart mjög svo annars hugar eiginkonu og 

móður sem oft á tíðum var nær vonlaust að ná sambandi við. 

Þátttakendum í rannsókninni vil ég þakka sérstaklega fyrir. Það að fá að vera samferða 

ykkur í þessari námsferð er reynsla sem ég mun búa að alla tíð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina http://www.hi.is/sites/default/files/ 

admin/meginmal/skjol/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf). Ég hef gætt viðmiða um 

siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun 

niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 8. janúar 2018 

 

Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir 
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Ágrip 

Nemendamiðuð kennsla er það sem ég aðhyllist og sú nálgun sem vinn eftir í mínu starfi 

sem sérkennari. Til að kennslan sé markviss þarf að taka tillit til stöðu hvers og eins og 

aðlaga kennsluna að nemendum. 

Í þessari ritgerð segi ég frá starfendarannsókn sem ég vann veturinn 2016-2017. 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var annars vegar að skoða eigin starfshætti og áhrif 

þeirra á nám nemenda minna í ritun og hins vegar að skoða áhrif ritunar á nám í lífsleikni 

með það að markmiði að finna fleiri leiðir sem ég gæti nýtt mér við kennslu ritunar og 

þannig að efla mig sem ritunarkennara. Þátttakendur voru ég og nokkrir nemendur í 

unglingadeild sem allir hafa verið greindir með einhverfu. Helstu rannsóknargögn voru 

rannsóknardagbók, skráningar, ljósmyndir og upptökur.  

Niðurstöður sýndu að 6+1 vídd ritunar nálgunin reyndist mér mjög vel, stuðningur sá 

sem hún veitti mér varð til þess að efla mig sem fagmann og kennslan hjá mér varð mun 

markvissari. Meginniðurstaðan er sú að ritun er mjög gott verkfæri þegar kemur að 

lífsleiknikennslu hjá nemendum með sérþarfir en þetta tekur tíma og þarf að vera vel 

skipulagt. Ég tel að þessi vinna eigi eftir að reynast mér gríðarlega vel í starfi mínu sem 

sérkennari, ég hef fengið nýtt verkfæri í hendurnar og mun halda áfram að nota það.  

Helsti lærdómur vetrarins er sá að hlutverk kennarans í ritunarnámi nemenda er stórt 

og að mörgu er að huga. Kennarinn þarf að skapa umhverfi sem hvetur til náms þar sem 

nemendum gefst tækifæri til að setja fram og takast á við eigin viðfangsefni. Það að nota 

myndir sem stuðning fyrir nemendur við vinnslu ritunarverkefna gafst vel. Vinna með 

myndir getur einnig veitt kennara upplýsingar um stöðu viðkomandi í íslensku og þannig 

auðveldað honum að koma til móts við nemandann þar sem hann er staddur. 
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Abstract 

When the teacher stopped talking wonderful things started happening in the classroom. 

An action research about creative writing in life skills education classes for students with 

autism 

 

Learner-centered teaching is the way I aspire to teach. For the instructions to be 

effective, one needs to consider the status of each individual and adapt the teaching 

methods accordingly. In this thesis, I write about an action research that I carried out 

from August 2016 to May 2017. The purpose of the study was twofold, firstly I wanted 

to examine how I teach creative writing and how that affects students learning. Secondly, 

I wanted to research how creative writing affects learning in Life skills education classes. 

The goal was to find more ways for me to use to teach creative writing and enhance my 

professional skills as a teacher. The participants were I and three students in one of my 

Life skills education classes, all the students have been diagnosed with autism.  

I collected data using a research diary, observations, photographs and recordings. 

The conclusions indicate that using the 6+1 traits model of writing did increase my 

professional confidence. The structure and the language that 6+1 traits of writing teach 

enabled me to teach creative writing, my teaching became organized and the projects 

meaningful. 

The main results indicate that creative writing is a good tool to use for students with 

autism while working on assignments in Life skills education classes. But this work takes 

time and every assignment must be well organized. Working on this action research 

increased my confidence and gave me a new perspective on how and when to use 

creative writing during assignments in the classroom.  

My results indicate that the teacher needs to create an environment that encourages 

learning, giving students the opportunity to present and handle their own subjects. The 

use of pictures as support for the students during the writing process proved effective. 

The pictures also proved to be an effective source of information for the teacher as a 

way of obtaining information about the student's academic status, thus helping him/her 

to make the instructions more effective. 
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1 Inngangur  

Ég steig mín fyrstu spor í kennslu fyrir rúmum 20 árum og þá sem leiðbeinandi. Í framhaldi 

af þessum fyrstu kynnum mínum af kennslu ákvað ég að þetta væri það sem ég vildi starfa 

við. Ég lauk BA námi í Uppeldis-og menntunarfræði frá Háskóla Íslands árið 1999 og 

starfaði síðan á leikskólastiginu í nokkur ár. Árið 2005 hóf ég nám við Kennaraháskóla 

Íslands og útskrifaðist sem grunnskólakennari 2008. Ég fór aftur að vinna á 

leikskólastiginu, nú í sérkennslu og var þar meira og minna fram til 2012. Haustið 2012 

hóf ég nám að nýju, M.Ed nám við Háskóla Íslands í Uppeldis-og menntunarfræði með 

sérkennslufræði sem mitt sérsvið. Næstu tvö árin var ég í námi og fékk mikinn áhuga á 

öllu tengdu lestrarkennslu barna. Um haustið 2014 færði ég mig á milli skólastiga og fór 

að starfa sem sérkennari við grunnskóla. Ég starfa enn sem sérkennari og kem að kennslu 

níu nemenda sem allir hafa verið greindir með einhverfu og starf mitt er fjölbreytt. Ég 

aðlaga jafnt námsefni sem námsumhverfi að nemendum, ég fylgi nemendum í tíma sem 

aðrir kennara stjórna, ég kenni íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, jóga og ensku. Í þrjú 

ár hef ég því komið að eða kennt með beinum hætti þeim nemendahóp sem tók þátt í 

þessari rannsókn. 

Tíminn sem ég hef starfað í skólakerfinu hefur verið tími mikilla breytinga, ný 

grunnskólalög (nr.91/2008) og Aðalnámskrá (2011) verið samþykkt sem kallaði eftir 

breytingum á námsumhverfi og kennsluháttum. Ég hef verið og er hluti af þeim hópi sem 

starfar við það að koma skólastefnu þeirri sem á Íslandi hefur verið kölluð skóli án 

aðgreiningar í framkvæmd. Þessi vinna hefur haft mikil áhrif á mig og starf mitt því það 

hefur ekki verið hlaupið að því að koma stefnunni í framkvæmd. Ég er sérkennari og starf 

mitt krefst þess að ég sé bæði fljót að hugsa og bregðast við hverju sinni. Ég er stöðugt 

að leita leiða til að breyta og bæta til að nemendur hafi tækifæri til að læra á eigin 

forsendum, út frá eigin þekkingu og reynslu. Mér ber að velja kennsluaðferðir sem taka 

tillit til getu og þroska nemenda. Vönduð kennsla eykur líkur á árangri. 

Þegar ég settist niður og fór að rýna í hvernig ég kenni og hvað stýrir ákvörðunum 

mínum sá ég að nám mitt í uppeldis-og menntunarfræði markar mig sem kennara og 

manneskju. Í þessu námi eignaði ég mér þá lexíu að enginn sé eins og það sem henti 

einum geti verið vonlaust fyrir annan.  

Þetta hefur haft þau áhrif á mig sem kennara að ég er alltaf að leita að aðferðum og 

umhverfi sem gerir nemendum kleift að læra og þroskast á eigin forsendum. Ég tel mig 

sem kennara aðhyllast það sem kallað er nemendamiðaða kennslu, en þá lagar kennarinn 

kennsluna að þeim sem hann kennir hverju sinni (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 
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Karlsdóttir, 2010). Þá þarf að taka tillit til stöðu hvers og eins með það að markmiði að 

allir nái að taka framförum. Til að þetta gangi upp hef ég lagt áherslu á að horfa á það 

sem er líkt með nemendum ekki síður en til þess sem er ólíkt. Áherslan er á að við erum 

jafn ólík og við erum mörg, öll eigum við eitthvað sameiginlegt og öll eigum við eitthvað 

sem gerir okkur öðruvísi en aðra. Þetta er það sem gerir okkur einstök og á sama tíma 

gerir þetta kennslu svo lifandi og skemmtilegt starf.  

Kerfið sem ég hef starfað innan síðustu 25 ára hefur mótað mig á margvíslegan hátt. 

Þetta er menntakerfið okkar og það hefur gengið í gegnum margar og oft á tímum 

átakamiklar breytingar á þessum tíma. Ég hef orðið að vera sveigjanleg, úrræðagóð og 

lausnamiðuð því á ýmsu hefur gengið. Þær kennslufræðilegu stefnubreytingar sem hafa 

orðið á þeim tíma sem ég hef starfað innan skólakerfisins eru líklega þær breytingar sem 

hafa haft mest áhrif á mig. Ég hafði lítið sem ekkert um þær að segja enda komu þær með 

ólíkum ríkisstjórnum. Námsefni jafnt sem kennsluaðferðum var skipt út fyrir annars konar 

efni og nálganir og það var síðan mitt að koma þeim í framkvæmd, stundum án teljandi 

undirbúnings eða tíma fyrir fræðslu um efnið. Leit mín að námskeiðum um efni og 

nálganir, lestur greina og bóka um kenningar, kennsluaðferðir, námsgögn, lyfjagjafir, 

hegðun, tilfinningar, sorgarviðbrögð, áföll og margt fleira tók aldrei enda því til að standa 

mig faglega í starfi og sinna því vel er endurmenntun mér lífsnauðsynleg. Á sama tíma og 

ég hef reynt að mæta þeim faglegu kröfum sem til mín eru gerðar hef ég einnig verið í 

því að leiða foreldra í gegnum laga-og reglugerða frumskóg í baráttu viðkomandi fyrir 

mannsæmandi þjónustu fyrir börn þeirra, þjónustu sem var tilbúin á blaði en engan 

veginn í verki.  

Á þeim tíma sem ég hef starfað sem kennari hef ég háð stöðuga baráttu fyrir faglegri 

þekkingu minni. Ástæður þess má rekja til þeirra miklu átaka sem átt hafa sér stað á 

fræðilega sviðinu, en þar hafa tveir átakapólar, læknisfræðilega líkanið annars vegar og 

hins vegar félagslegu líkönin tekist á. 

Þegar þessi líkön eru skoðuð kemur í ljós að það sem fræðin kalla læknisfræðilega 

líkanið skilgreinir fötlun eða það að vera öðruvísi sem andstæðu þess að vera heilbrigður 

eða eðlilegur, það er eitthvað að. Litið er á fötlunina sem frávik og gera skal allt sem hægt 

er til að lækna þetta ástand. Viðkomandi þarf þess vegna á umönnun, kennslu, meðferð, 

þjálfun eða lækningu að halda. Það þarf að laga viðkomandi (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Þeir sem aðhyllast félagslegu líkönin horfa á fötlun á allt annan hátt. Þeir segja að 

fatlaðir, að þeir sem víkja frá fyrir fram gefnum viðmiðum um hvað teljist eðlilegt séu 

sjálfstætt fólk með réttindi. Þetta er þeirra líf og þau upplifa sig og heiminn á sinn hátt. 

Umhverfið skapi hindranir, öll þessi aðgreining vinnur gegn hagsmunum fatlaðra og 



 

10 

kemur í veg fyrir að einstaklingar með skerðingar fái að taka þátt, því getan til að taka 

þátt er klárlega til staðar. Það þurfi hins vegar að vinna að því að skapa þeim umhverfi 

sem efli sjálfstæði þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Ég er meðvituð um að ég er afurð þess kerfis sem ég hef starfað innan og 

átakapólarnir tveir, læknisfræðilega líkanið annars vegar og félagslegu líkönin hins vegar 

hafa mótað mig og mínar faglegu ákvarðanir. Það er hins vegar stefnan sem kennd er við 

skóla án aðgreiningar sem ég vil láta móta ákvarðanir mínar og mitt vinnuumhverfi. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að allir nemendur eigi rétt á námi við hæfi. Þessi 

áhersla á við um öll börn, hvort sem þau koma úr afskekktum byggðarlögum, eða séu úr 

minnihlutahópum, afburðagreind, með þroskaröskun, langveik, fötluð eða ófötluð 

(2011). Þrátt fyrir að það komi skýrt fram í Aðalnámskránni að leggja skuli áherslu á skóla 

án aðgreiningar halda átökin um útfærslur og framkvæmd áfram jafnt á fræðilega sviðinu 

sem innan skólanna sjálfra. Mér finnst ég enn vera stödd í báðum líkönum, með sinn 

hvorn fótinn innan sinn hvors átakapólsins og það mótar mig og starf mitt. Það sem stýrir 

vinnunni er nemandi minn hverju sinni, hvað get ég gert með starfi mínu til að auka 

lífsgæði viðkomandi. Eftir allan þann tíma sem ég hef starfað innan skólakerfisins er 

aðeins eitt sem mér finnst ég hafa algjörlega á hreinu; það er ekki til nein ein töfralausn 

sem hentar öllum. Á meðan svo er held ég áfram að leita leiða til að auka faglega 

þekkingu mína í leit minni að fleiri aðferðum og nálgunum sem munu gagnast mér í starfi 

mínu. Ég er stöðugt að þroska mig sem fagmann og starfskenning mín er því í stöðugri 

vinnslu og verður því seint fullmótuð. Kennsla er lifandi starf og til að sinna starfi mínu 

vel verð ég að vera vakandi fyrir því að halda þekkingu minni við, bæta við hana, taka 

þeim áskorunum sem ég mæti og halda áfram í þekkingarleit minni.  

Í framhaldsnámi mínu fékk ég mikinn áhuga á öllu tengdu lestrarnámi og 

lestrarkennslu barna, eftir því sem þekking mín á lestrarferlinu óx gerði ég mér æ betur 

grein fyrir mikilvægi ritunar. Í skólum er lögð áhersla á að nemendur setji fram hugmyndir 

sínar og skilning á ólíkum viðfangsefnum í rituðu máli og í dag eru margskonar tegundir 

ritunar alls staðar í umhverfi fólks.  

Samfélagið krefst þess að fólk geti skrifað og unnið með fjölda tegunda af textum og 

tjáð sig um þá. Það að gagnrýna, endurskoða, umrita og bæta texta sína er því eitthvað 

sem nemendur þurfa að læra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Ritun er einnig eitthvað sem flestir gera á hverjum degi, fólk sendir smáskilaboð, 

skrifar athugasemdir á netinu eða vinnur einhvers konar verkefni. Ritun er því orðin stór 

hluti af félagslegum samskiptum fólks (Cannella-Malone, Konrad og Pennington, 2015) 
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og ritun er einnig tæki sem börn geta notað til að skrifa sig frá erfiðleikum eða til að vinna 

úr raunverulegum vandamálum (Sólveig Jónsdóttir, 2010).  

Á sama tíma og mikilvægi ritunar í menntun barna jókst stöðugt stóð ég frammi fyrir 

því að finna mig engan veginn í kennslu hennar. Þrátt fyrir aukna þekkingu á efninu, lestur 

greina og ýmsar nálganir í kennslu var ég mjög ósátt við frammistöðu mína. Haustið 2015 

fór ég á námskeið um 6+1 víddir ritunar, á þessu námskeiði fékk ég fræðslu og verkfæri í 

hendurnar. Mér fannst ég loksins átta mig á því hvernig ég gæti kennt ritun á 

merkingarbæran hátt.  

Það tók mig hins vegar heilt ár að finna útfærslu að verkefnavinnu sem ég taldi henta 

mér og nemendahóp mínum. Ég ákvað að nýta mér aðferðir 6+1 vídda ritunar og Book 

Creator forritið til að innleiða og þróa ritunarkennslu þar sem komið væri til móts við 

nemendur á unglingastigi sem greindir eru með einhverfu. Þar sem ég var að fara að 

prófa nýja kennsluhætti bjó ég til tíma og ákveðið aðhald til að takast á við þetta krefjandi 

verkefni. Ég byrjaði þessa rannsóknarvinnu með eina rannsóknarspurningu og í upphafi 

var öll mín athygli á ritunarþáttinn. Eftir því sem leið á veturinn sá ég betur og betur 

áhrifin sem ritunarverkefnin voru að hafa á lífsleiknitímana og þá bætti ég seinni 

rannsóknarspurningunni við.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn var annars vegar að skoða eigin starfshætti í 

ritunarkennslu og áhrif þeirra á nám nemenda á unglinga sem greindir hafa verið með 

einhverfu og hins vegar að skoða áhrif ritunar á nám í lífsleikni. Markmiðið var að finna 

fleiri leiðir sem ég gæti nýtt við kennslu ritunar og þannig að efla mig sem ritunarkennara. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær: 

„Hvernig nýti ég aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir til að efla mig sem 

ritunarkennara?“ 

og 

„Hvernig nýti ég ritun sem verkfæri í lífsleiknikennslu hjá nemendum með einhverfu?“ 



 

12 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Nú mun ég gera grein fyrir þeim fræðum sem ég tengi við rannsóknina. Ég byrja á því að 

fjalla um fræðilega rammann en þar greini ég frá því hvaða kenningar það eru sem móta 

mig og sýn mína á rannsóknina og vinnu mína. Síðan kemur umfjöllun um ritun, einhverfu 

og nám og að lokum kafli um fagmennsku kennara. 

 Nám og kennsla frá sjónarhorni hugsmíðahyggju 

Frá því ég hóf störf mín sem kennari hef ég æ meira aðhyllst hugmyndir hugsmíðahyggju. 

Hugsmíðahyggja leggur áherslu á að þekking sé afurð sem verður til við það að 

einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni (Harlow, Cummings og Aberasturi, 2007). 

Merkingin verður til þegar einstaklingur túlkar það sem á vegi hans verður og túlkunin 

byggir á reynslu og viðhorfum viðkomandi (Duffy, Lowyck og Jonassen, 2012). Í skólastarfi 

birtast hugmyndir hugsmíðahyggju meðal annars í breyttu hlutverki kennarans. Hann er 

ekki lengur sá sem stjórnar og miðlar þekkingu til nemenda. Hans hlutverk felst í því að 

styðja nemendur, bæði einstaklinginn og námshópinn í að þróa með sér þekkingu á 

hinum ýmsu viðfangsefnum út frá eigin þekkingu og skilningi (Dewey, 1922; 1938). 

Kennarar sem aðhyllast hugmyndir hugsmíðahyggju leggja sig fram um að skapa 

umhverfi sem hvetur til náms, að vera fyrirmyndir nemenda í orði og verki og að aðstoða 

nemendur við uppbyggingu þekkingar (Naylor og Keogh, 1999).  

Vygotsky (2012) taldi vitsmunaþroska nátengdan menningu og félagslegum 

samskiptum viðkomandi. Hann vildi ekki horfa á nám og vitsmunaþroska sem tvö aðskilin 

ferli en heldur ekki sem sama hlutinn. Hann taldi tal og hugsun þroskast sitt í hvoru lagi 

en þegar ákveðinni færni væri náð í tungumálinu þá hæfist eins konar samvinna þar sem 

tungumálið örvaði vitsmunaþroskann. Tungumálið væri tæki sem notað væri til að 

stjórna hegðun og hugsun og hefði þannig áhrif á það hvernig við lærðum og 

þroskuðumst. Þess vegna væru félagsleg samskipti svo mikilvæg, í gegnum þau lærðu 

börn og þar væri svo margt að gerast á sama tíma, í gegnum talið. Samkvæmt þessu 

sjónarhorni þá er það tungumálið sem gerir okkur kleift að hugsa og framkvæma, 

tungumálið er miðillinn sem allt lærist í gegnum.  

Nám og þroski á sér stað í gegnum þetta samspil einstaklings, menningar og 

umhverfis og þátturinn sem tengir þetta allt, tækið sem þetta er unnið með er 

tungumálið (Pea, 2004). Til að útskýra nálgun sína setti Vygotsky fram hugtakið um svæði 

mögulegs þroska eða nærþroskabil (e.zone of proximal development). Þetta hugtak vísar 

til þess að með námi sé hægt að skapa rými fyrir aukinn þroska. Að með aðstoð og 
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verkefnum við hæfi skapist rými fyrir þroska eða möguleika á þroska hjá viðkomandi. 

Þegar einstaklingar fá tækifæri til að leysa verkefni í gegnum samskipti eykst þroski og 

geta og næstu verkefni geta því verið flóknari (Moll, 1992). Nám getur á þennan hátt leitt 

til þroska og með aðstoð og verkefnum er hægt að stuðla að eða skapa rými fyrir þroska. 

Hver útkoman verður er hins vegar háð einstaklingnum, samskiptunum sem eiga sér stað 

við vinnuna og þess umhverfis þar sem námið á sér stað. 

Hugtakið stigskiptur stuðningur/vinnupallar (e.scaffolding) er einnig nátengt 

kenningu Vygotsky um vitsmunaþroska barna. Þetta hugtak er talið koma frá Jeromy 

Bruner (Pea, 2004) og vísar til þess stuðnings sem veita þarf barninu þegar það er að 

vinna á nærþroskabilinu. Hugtakið vísar til þess tímabundins stuðnings sem kennari veitir 

nemenda á meðan hann er að ná tökum á ákveðinni færni (Van de Pol, Volman og 

Beishuizen, 2012). Þetta getur til dæmis verið aðstoð við að brjóta verkefni niður í smærri 

einingar, vísbendingar sem hjálpa nemendum að finna sjálfir lausnina eða einfaldlega 

aðstoð við að vekja áhuga barns á verkefni sem það á að vinna (Wells, 1999). Markmiðið 

er að barnið nái sjálft tökum á verkefninu og geti að einhverjum tíma liðnum unnið það 

eitt og án aðstoðar (Van de Pol o.fl., 2012). Samkvæmt sjónarhorni hugsmíðahyggjunnar 

er nám félagsleg hugsmíð og með kennslu við hæfi getur nám leitt til þroska (Pea, 2004). 

John Dewey (1859-1952) var einn af þeim sem leit á nám sem félagslega hugsmíð. 

Áherslur Dewey voru á virkni nemenda og þátttöku þeirra í eigin námi, þeir áttu sjálfir að 

fá að byggja upp sína þekkingu. Þetta áttu þeir að gera með því að fá að rannsaka og 

vinna með efnið sem þeir voru að læra um. Með því að fá að gera sjálfir og þannig myndu 

þeir byggja upp sína persónulegu þekkingu í gegnum reynslu og þátttöku (Dewey, 1963). 

Dewey vildi skapa skólakerfi þar sem nemendum liði vel, þar sem ákvarðanir væru teknar 

sameiginlega og allir fengu að tjá skoðanir sínar (Dewey, 1922; 1938). Það væri skylda 

kennara að sjá til þess að skapa nemendum umhverfi til náms og þroska (Guðmundur 

Finnbogason, 1903). Skólinn átti að auka tengsl sín við umhverfið og það samfélag sem 

hann var hluti af því skólinn væri í raun og veru smækkuð mynd af þessu samfélagi. 

Samskipti innan skólans áttu því að einkennast af lýðræðislegum samskiptum og 

vinnubrögðum, með því að vera þátttakandi í þannig skólakerfi myndu nemendur læra 

um lýðræði í lýðræði (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Nemendamiðuð kennsla gengur út á að kennari aðlagar kennsluna að þeim 

nemendum sem hann er að kenna hverju sinni. Það er einnig talið mikilvægt að 

nemendur fái sjálfir að vera virkir þátttakendur í eigin námi og hlutverk kennara er að 

skapa umhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til þess að læra og þroskast (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Þá er mikilvægt að nemendur nái að tengja 
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eigin reynslu, skilning og þekkingu við þau viðfangsefni sem þeir fást við hverju sinni. Þeir 

þurfa tækifæri til að sjá það fyrir sér og til að lifa sig inn í það. Í nemendamiðaðri kennslu 

er hlutverk kennarans stórt. Þegar kennarinn leggur sig fram við að koma til móts við 

nemendur og þeirra námsstíl þá virkar það sem hvati á nemendur til að leggja sig enn 

betur fram við námið (Baeten, Kyndt, Struyven og Dochy, 2010). Nemendamiðuð kennsla 

fellur því vel að hugmyndafræði hugsmíðahyggju. 

 Ritun 

Ritun er hugtak sem hefur verið skilgreint á marga vegu, í þessari ritgerð og rannsókninni 

sem hún byggir á er litið á ritun sem ferli. Þetta er ferli sem nær allt frá hugmynd til 

afurðarinnar, textans sem verður til út frá allri vinnunni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að stafræn tækni hafi mikið breytt 

umhverfi nemenda. Á sama tíma hefur krafan um það að fólk geti skrifað margvíslega 

texta aukist. Í dag rita flestir eitthvað á hverjum degi (t.d. smáskilaboð í síma, 

athugasemdir á netinu eða verkefni í vinnu eða skóla). Nemendur eiga því að fá þjálfun í 

að skrifa og skila af sér textum á ýmis konar formi. Þetta geta t.d. verið myndasögur, 

bæklingar, stuttmyndir, vefsíður, tónlistarmyndbönd eða útvarpsþættir. Það er 

mikilvægt að nemendur geti sett eigið efni fram á mismunandi hátt, í mismunandi tilgangi 

á skýran og skipulegan máta. 

Ritun er fjölbreytt verkfæri sem hægt er að nýta sér til að vinna að margskonar 

verkefnum og fólk í flestum störfum skrifar einhvers konar texta á hverjum degi. Þetta 

geta verið skýrslur, námsritgerðir, athugasemdir, skráningar eða skilaboð (Graham, 

Gillespie og McKeown, 2013).  

Hvað við skrifum og hvernig fer eftir því fyrir hvern við erum að skrifa (Schultz og 

Fecho, 2000). Ritun er gagnlegt verkfæri sem hægt er að nota til að tjá hugmyndir, 

skoðanir og koma skilaboðum áleiðis og ritun er orðin stór hluti af lífi og félagslegum 

samskiptum fólks (Cannella-Malone o.fl., 2015., Gadd og Parr, 2017).  

Það að skrifa um eigin tilfinningar og reynslu getur haft góð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu viðkomandi. Með skrifunum er eins og einstaklingurinn nái að skrifa sig 

frá eða í gegnum tilfinningarnar, nái að koma skipulagi á þær og vinna úr þeim (Smyth, 

1998). Ritun er einnig hægt að nota til að hafa áhrif á skoðanir annarra en bækur hafa 

mótað skoðanir og breytt viðhorfum fólks (Graham o.fl., 2013). Ritun er hins vegar flókið 

ferli og margir nemendur eiga í vandræðum með hana (Gadd og Parr, 2017). Nemendur 

á einhverfurófinu eru hluti þessara nemenda (Asaro-Saddler, 2016., Zajic o.fl., 2016). 
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Til að verða góður í ritun þarf viðkomandi ekki aðeins að kunna að umskrá, hann þarf 

að gera sér grein fyrir bæði tilgangi skrifanna og hver lesendahópurinn er hverju sinni. Að 

skrifa góða texta er flókið ferli sem tekur langan tíma að ná góðum tökum á (Rannveig 

Oddsdóttir, e.d.). Ritun er fjölþætt ferli þar sem huga þarf að mörgum þáttum. 

Viðkomandi þarf að kunna að umskrá, kunna stafsetningu og að setja upp texta og ganga 

frá honum. Einnig þarf að huga að máli og stíl, ásamt málsniðinu og skipan efnisþátta. 

Alltaf þarf síðan að hugsa um textagerðina, fyrir hvern er verið að skrifa og hvaða tegund 

af texta er verið að skrifa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það er því að mörgu að huga 

þegar kenna á ritun, þetta er færni sem þarf að hlúa að, gefa tíma í og kenna markvisst 

(Graham og Harris, 2016). 

Hugmyndir manna um það hvernig ritun þróast og hvaða þættir hafi áhrif á þá þróun 

eru margskonar. Greina má ólík sjónarhorn í þeirri umræðu og skipta kenningum um 

ritun í annars vegar kenningar sem flokka má til námskenninga og hins vegar kenningar 

sem flokka má sem félags-og menningarlegar (Hayes, 2012). 

Flower og Hayes settu fyrst fram hugmyndir sínar um þá hugrænu ferla sem ritun 

felur í sér árið 1980 (Flower og Hayes, 1981). Hugmyndir þeirra voru settar fram í formi 

líkans og hafði þessi vinna þeirra mikil áhrif á rannsóknir í ritun (Graham og Harris, 2016). 

Í þessu fyrsta líkani þeirra var aðaláherslan lögð á að skilgreina hvernig einstaklingurinn 

vinnur þegar hann setur saman texta og hafði líkanið þrjá grunnþætti. Í fyrsta lagi horfðu 

Hayes og Flower (1980) til hugrænu ferlanna (skipulagningu hugmynda, uppsetningu og 

samningu textans ásamt endurskoðun og umritunar). Í öðru lagi var það langtímaminni 

(þekking höfundar) og í þriðja lagi horfðu þau til umhverfis (þekking á efninu, 

lesendahópurinn og áhugi) viðkomandi.  

Flower og Hayes héldu áfram að rannsaka ritun og árið 1996 settu þau fram nýtt og 

endurskoðað líkan. Þetta líkan var byggt upp á tveimur grunnþáttum, annar sneri að 

umhverfi ritunar og hinn að einstaklingnum. Umhverfisþættirnir náðu til félags- og 

efnislegs umhverfis viðkomandi en einstaklingsþættirnir sneru að hugrænum ferlum 

einstaklingsins. Með hugrænum ferlum var verið að vísa til áhugahvatar, vinnsluminnis, 

langtímaminnis og vitrænna ferla (Hayes, 2000). Í þessu nýja líkani var meiri áhersla lögð 

á áhrif áhugahvatarinnar á ritun einstaklingsins og einnig settu þau fram nákvæmari 

skilgreiningu á því hvernig umhverfið getur haft áhrif (Hayes, 2000). Þessi áhersla sem 

lögð var á umhverfið færði kenningu þeirra nær þeim sem líta á ritun sem félags-og 

menningarlegt ferli (e. sociocultural theory of writing) (Prior, 2006). Rannsóknir Hayes 

héldu áfram og árið 2012 setti hann fram nýtt og breytt líkan. Fyrri líkön höfðu verið 

kassalíkön með örvum, hið nýja var flæðirit (e. running program).  
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Hayes (2012) hélt áfram að skipta ritunarferlinu upp í tvo grunnþætti, annars vegar 

umhverfisþætti og hins vegar einstaklingsþætti en setti fram enn nákvæmari 

skilgreiningar á þáttunum og hlutverkum þeirra. Umhverfisþættirnir vísa til félags-og 

efnislegra þátta en áhrif umhverfisins á þann sem ritar eru margskonar og margslungin. 

Rithefðir eru mismunandi milli menningarsvæða og innan þeirra. Sá sem ritar er mótaður 

af hefðum samfélagsins og siðum þess hóps sem hann tilheyrir. Það hefur áhrif á það 

hvernig viðkomandi skrifar, hversu mikið hann skrifar og sjónarhorni hans. Efnislegir 

þættir eins og aðgengi að efni (bækur, blöð, skriffæri, tölvur, Net, netbókasöfn) hafa mikil 

áhrif, auk þess sem lesendahópurinn hefur áhrif á ritunina. Sá sem er að skrifa skáldsögu 

er með allt aðra lesendur í huga en sá sem er að skila inn söguritgerð í grunnskóla. Það 

fyrir hvern er skrifað og hvers vegna mótar þannig ritunarverkið sem til verður (Hayes, 

2012).  

Einstaklingsþættirnir vísa hins vegar til þátta eins og áhugahvatar eða viljans til að 

skrifa. Hér er verið að vísa til þess hversu mikilvægt það er fyrir þann sem skrifar að setja 

sér markmið, að vinna ötullega að verkefninu og klára það sáttur við árangurinn. Síðan 

eru það hugrænir þættir eins og athygli, minni og þekking (Hayes, 2012).  

Með því að setja fram flæðirit náði Hayes (2012) að útskýra enn frekar þá vinnu sem 

á sér stað þegar einstaklingur vinnur með texta. Segja má að þrjú kerfi séu í gangi í einu 

án þess þó að einstaklingurinn hugsi meðvitað um það. Í fyrsta lagi er það áhugahvötin 

en hún sér um að halda verkefninu gangandi, sér til þess að markmið fyrir ritunina séu 

sett og að einhver áætlun sé í gangi þar til verki er lokið.  

Á sama tíma er vinnslukerfið á fullu því einstaklingurinn er að vinna úr áhrifum frá 

umhverfinu en jafnframt að vinna að rituninni. Síðan er það hugræna kerfið, það er 

vinnsluminnið, langtímaminnið, athyglin og allur lesturinn sem á sér stað á sama tíma og 

viðkomandi vinnur með textann (Hayes, 2012). 

Þegar einstaklingur vinnur að ritun þá er það vinnsluminnið sem geymir 

upplýsingarnar sem unnið er með í þann stutta tíma sem vinnslan á sér stað. 

Vinnsluminnið sér einnig um ýmsa úrvinnslu, eins og ákvarðanatöku, lausnaleit og einnig 

stýrir það því þegar sækja þarf upplýsingar í langtímaminnið. Í langtímaminninu geymir 

einstaklingurinn þekkingu sína, þangað sækir hann upplýsingar um efnið sem unnið er 

með hverju sinni, þar er orðaforðinn, þekking á ritháttum og textategundum ásamt 

upplýsingum um lesendahópinn sem ritunin er unnin með í huga (Hayes, 2012). Á meðan 

unnið er að rituninni eru allir þessir hugrænu ferlar í gangi, viðkomandi þarf því að vera 

einbeittur og halda athyglinni. Öll þessi ólíku kerfi, þessir ólíku færniþættir þurfa að vinna 

saman og oft á sama tíma að settu markmiði (Hayes, 2012). Til að skilja ritun þarf að horfa 



 

17 

á þetta flókna samspil áhugahvatar og hugrænna þátta, en á sama tíma má ekki horfa 

fram hjá því að umhverfið sem ritverkið verður til í hefur einnig áhrif (Hayes, 2012).  

Þeir sem aðhyllast félags og menningarlega sjónarmið segja að til að skilja 

ritunarferlið þurfi að horfa á umhverfið sem það hafi þróast í. Það þarf að horfa á 

samfélagið í heild sinni, samfélagsgerðina, sögu þess og nærumhverfi þess sem ritar 

(Schultz og Fecho, 2000). Það þarf að horfa á það umhverfi sem ritunin sé skrifuð í því 

það mótar hana, stýrir því hvernig og hvað sé skrifað. Í skólastarfi eru það rithefðir 

skólans og kennarinn sem hafa mikil áhrif á það hvernig ritunarferlið mótast. Í skólum 

eru ritunarverkefnin unnin, þar er ritun kennd, þar er ferlinu stýrt í ákveðna átt og 

ritunarfærni viðkomandi mótuð (Prior, 2006). Á sama tíma má ekki horfa fram hjá 

áhrifum fjölskyldunnar og nánasta umhverfis nemenda á ritunarferlið. Samskipti 

viðkomandi, hugmyndir hans um sjálfan sig og viðhorf hans og gildi hafa áhrif. 

Viðkomandi er stöðugt að vinna með og vinna úr alls kyns áreitum og áhrifum frá 

umhverfinu. Allt hefur þetta mótandi áhrif á það hvað, hvernig og hvenær ritunarfærni 

viðkomandi einstaklings myndast og mótast (Schultz og Fecho, 2000).  

Á meðan Hayes (2012) lýsir ritun sem persónulegu ferli þar sem minnið, hinir 

hugrænu ferlar gegna lykilhlutverki í ritunarferlinu þá má segja að Schultz og Fecho 

(2000) horfi á ritun sem félagslega afurð og þar eru það áhrif umhverfisins sem gegna 

lykilhlutverki. 

Einfalda ritunarlíkanið (e. the simple view of writing) sýnir þá þætti sem eru 

nauðsynlegir til að geta ritað texta. Þetta er líkan sem byggir á tveimur 

meginundirstöðum, færninni í að móta hugmyndir og koma í orð og færninni í 

stafsetningu (Juel, Griffith og Gough, 1986). Frekari rannsóknir Juel og félaga (Juel, 1988., 

Juel o.fl., 1986) á ritun barna leiddu í ljós að líkanið virkaði vel. Með því að nota það til að 

staðsetja nemendur gekk ágætlega að spá fyrir um færni barnanna í ritun (Juel o.fl., 

1986). Færni í ritun væri fyrst og fremst mótuð af stafsetningu og færni einstaklingsins í 

að ná að fanga hugmyndir sínar og koma þeim í orð.  

Það var hins vegar rannsókn Berninger og félaga (Berninger, Cartwright, Yates, 

Swanson og Abbott, 1994) á ritun barna sem lagði áherslu á að horfa bæði á hvernig ritun 

mótast og hvað það er sem hefur áhrif á mótun hennar. Í ljós kom að umskráning og vald 

á málfærni (e.orthography) skiptu sköpum í því ferli sem á sér stað þegar börn ná tökum 

á færni í ritun.  

Berninger og félagar (Berninger, 2000., Berninger o.fl., 2002., Berninger o.fl., 2006) 

héldu áfram að rannsaka ritun hjá börnum og árið 2000 settu þau fram líkan til að skýra 

ritunarferlið nánar og kölluðu það líkt og Juel og félagar, Einfalda ritunarlíkanið (e.simple 
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view of writing). Ólíkt rannsókn Berninger og félaga frá 1994 hafði þetta líkan þrjár 

meginstoðir en ekki tvær. Þessar meginstoðir voru umskráning, færni í textagerð og 

sjálfsstjórn. Vinnsluminnið tengdi síðan alla þættina saman, þar færi vinnslan fram og þar 

þyrfti að ríkja jafnvægi. Einstaklingurinn mætti ekki setja of mikla orku í einn þáttinn því 

þá raskaðist vinnan í hinum, jafnvægið færi úr skorðum og það hefði áhrif á færni 

viðkomandi í ritun. Ef barnið ætti í erfiðleikum með umskráningu, næði ekki að tengja 

málhljóð og bókstafi saman þá myndi það skapa ójafnvægi (Berninger o.fl., 2002). Ef 

barnið kynni ekki að koma hugmyndum sínum frá sér, kynni einfaldlega ekki að setja upp 

texta á skipulegan hátt þá myndi það skapa ójafnvægi (Berninger o.fl., 2002). Ef barnið 

ætti í vanda með að setja sér markmið og stýra verkinu þá myndaðist ójafnvægi og það 

hefði áhrif á mótun ritunarfærni viðkomandi (Berninger o.fl., 2002) 

Ritunarferlið er því flókið og að mörgu að huga hjá kennurum þegar kemur að því að 

kenna ritun. 

2.2.1. Kennsla ritunar 

Á Íslandi myndar Aðalnámskrá grunnskóla þann ramma sem skólar landsins vinna innan. 

Þar kemur skýrt fram að mikilvægt sé að kenna ritun og vegna þess hversu flókið 

ritunarferlið sé henti best að byrja á einföldum verkefnum og tengja aðra færniþætti inn 

í verkefnið.  

Þar kemur einnig fram að gott sé að skipta ferlinu upp í tvo meginþætti, textann og 

síðan tæknileg atriði. Þegar unnið sé með textann sjálfan þá séu það stíllinn, textagerðin, 

málsniðið, málið og skipan efnisþátta sem horfa skuli á. Tæknilegu atriðin eru hins vegar 

þættir eins og uppsetning og frágangur texta, stafsetning eða skriftin sjálf þegar það á við 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Hlutverk kennara í ritunarnámi nemenda er veigamikið (Graham, McKeown, Kiuhara 

og Harris, 2012) því ritun er mjög krefjandi og margþætt ferli (Kellogg, 1993). Þessi 

kennsla krefst þess að kennarinn sé með stöðu hvers og eins nemenda í ritunarferlinu á 

hreinu og að verkefnið sem unnið sé með hverju sinni henti nemendum (Graham, Harris 

og Larsen, 2001). Nemendur þurfa greinagott skipulag og lýsandi leiðbeiningar um það 

sem ritunina á að vera (Carnahan og Williamson, 2016) búa þarf til skýran ramma utan 

um kennslustundina, nota sjónræn kennslugögn (Cannella-Malone o.fl., 2015) og byggja 

upp samband við nemendur sem byggir á trausti (Stokes o.fl., 2017). Að ná tökum á ritum 

er krefjandi verkefni sem krefst aga og mikillar vinnu af hendi nemenda (Graham o.fl., 

2013). Kennarinn þarf því að hafa margt í huga þegar ritunarkennsla er skipulögð, ritun 
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er ekki eitthvað sem gerist að sjálfu sér, þetta er færni sem krefst tíma, aðstoðar og 

einbeitts vilja (Graham og Harris, 2016). 

Eins og sjá má af umfjölluninni hér að ofan þá þarf að horfa til margra þátta til þess 

að ná árangri þegar unnið er að færni í ritun. Mikilvægt er fyrir kennara að vinna á 

markvissan hátt (Carnahan og Williamson, 2016) og að gefa nemendum tíma í vinnuna 

(Graham o.fl., 2013). Taka þarf tillit til stöðu hvers og eins og laga kennsluna að 

viðkomandi (Graham og Harris, 2006) og taka þarf ritunarferlið í sundur og kenna hvern 

þátt fyrir sig (Stokes o.fl., 2017). Það þarf að kenna skipulag, sýna dæmi um góða ritun 

og dæmi um það hvernig á að vinna verkið (Pennington og Delano, 2012). Rannsóknir á 

ritun (t.d. Danoff, Harris og Graham, 1993) sýna að það að kenna ritun er flókið 

(Pennington og Delano, 2012) og þetta er verkefni sem vefst fyrir mörgum kennurum 

(Casey, Wiiliamson, Black og Casey, 2014).  

Ritun er fag sem fær lítinn tíma innan skólanna og einnig er hún lítt notuð sem 

verkfæri í öðrum námsgreinum (Gilbert og Graham, 2010., Wyse, 2003). Kennarar greina 

frá því að þeim finnist þekking sín á ritun og ritunarferlinu ekki vera nægjanleg og þar af 

leiðandi séu þeir illa undirbúnir til að kenna þetta fag (Graham o.fl., 2013). Ritun er 

einfaldlega fag sem fjöldi kennara baslar með (Casey o.fl., 2014).  

Menntamálaráðuneytið lét gera úttekt á ritunarkennslu í tólf íslenskum grunnskólum 

árið 2012. Í ljós kom meðal annars að vilji sé innan skólanna til að sinna þessu vel og að 

margt sé vel gert. Kennarar séu jákvæðir og ritunarkennslan falli vel að markmiðum 

Aðalnámskrár, nemendur hafi áhuga og vinni fjölbreytt verkefni. Hins vegar megi vinna 

mun markvissar að ritunarkennslunni, margir skólar hafi ekki skýra stefnu um ritun og 

ritunarkennslu og grunnmenntun kennara í ritun sé takmörkuð (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2012). Niðurstöður langtímarannsóknar á ritun hjá íslenskum nemendum í 

2.-4. bekk sýnir þetta einnig en þar kom í ljós mikill einstaklingsmunur á árangri og 

framförum barnanna í rannsókninni. Þessi mikli munur vakti upp spurningar um hvort 

leiðbeiningar kennara væru nógu markvissar þegar unnið var með ritunarþáttinn og 

mismunandi áherslur skólanna í ritunarkennslunni virtust hafa áhrif á þróun ritunar 

(Rannveig Oddsdóttir, Hrafnhildur Steinarsdóttir, Freyja Birgisdóttir og Steinunn 

Gestsdóttir, 2016). Það virðist sem kennsla í ritun sé því frekar ómarkviss og 

tilviljanakennd, að þrátt fyrir mikilvægi hennar er eins og þetta sé námsgrein sem hafi 

engan talsmann innan skólanna (Guðmundur B. Kristinsson, 2012). 
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2.2.2. Aðferðir 6+1 vídd ritunar 

Saga 6+1 vídda ritunar hófst snemma á níunda áratugnum með því að hópur kennara í 

nokkrum fylkjum Bandaríkjanna fór að rannsaka hvað það væri sem einkenndi góð ritverk 

nemenda. Þeir hófu þessa vinnu því þeir voru sannfærðir um að það væri hægt að gera 

betur í ritunarkennslu. Þá vantaði hins vegar verkfæri því á meðan kennarinn væri ekki 

með það á hreinu hvað hann ætti að vera að kenna þá væru litlar líkur á því að nemendur 

næðu tökum á viðkomandi færni. Þess vegna fóru þeir að rannsaka hvað það væri sem 

einkenndi góð ritverk. Þeir töldu að þegar þeir höfðu fundið þá þætti væri hægt að byggja 

upp markvissa kennslu og í framhaldinu að meta verkefnin á nákvæmari og markvissari 

hátt. Markmiðið með þessari vinnu var að ná að ramma inn kennsluna, að fá orð á það 

sem væri verið að kenna, að byggja upp markvissa kennslunálgun, námsmat og 

sameiginlegan orðaforða (Education Northwest, e.d.). Þessi vinna leiddi af sér 

sameiginlegt ritunartungumál og módel þar sem ritunarferlið er brotið niður í sjö víddir 

og unnið er skipulega með hvern þátt.  

Fyrsta víddin nefnist hugmyndir en þessi vídd er innihald ritverksins. Hér er unnið að 

því að finna efnið, síðan þarf að þrengja það og finna tilganginn. Þegar búið er að finna 

meginhugmyndina og átta sig á tilgangi ritverksins er hægt að fara að fínpússa og útfæra 

hugmyndina. Önnur víddin er skipulag en hér er verið að tala um innri byggingu 

verkefnisins. Verkið þarf að grípa lesandann strax frá byrjun og halda honum límdum við 

verkið til enda. Efnið þarf því að hafa áhugaverða byrjun, renna vel og tengingar að ganga 

upp. Lesandinn fær síðan endi, allir lausir endar bundnir saman og þá er verkefnið tilbúið. 

Þriðja víddin er rödd en hver og einn hefur sína persónulegu rödd og þegar unnið er með 

ritun þarf að gæta þess að röddin henti þeim stíl sem unnið er með hverju sinni. Stíllinn 

eða lesendahópurinn hefur því áhrif á röddina þrátt fyrir að hún sé persónuleg. Fjórða 

víddin er orðaval en hlúa þarf að textanum og vanda orðaval. Það þarf að skrifa á 

nákvæman og skýran máta en á sama tíma nota litríkt og auðugt mál. Velja þarf orðin 

eftir því hvers konar texta verið er að skrifa, tegund textans stýrir því að miklu leiti 

orðavali. Fimmta víddin er setningaflæði. Textinn sem skrifaður er þarf að flæða án 

hnökra, það þýðir að setningar séu vel uppbyggðar, fjölbreytt setningabygging og 

setningar margskonar. Textinn rennur vel, það á að vera auðvelt að lesa upphátt. Sjötta 

víddin er rithefðir, eða reglur um stafsetningu, greinarmerki og notkun stórra stafa ásamt 

málfræðireglum og málnotkun. Þetta er ekki mikilvægasti hluti ritunarferlisins en eigi að 

síður nauðsynlegur. Síðasta víddin eða +1. framsetning er lokaþátturinn við vinnslu 

ritunarverkefnisins. Frágangur, línu-og orðabil ásamt skrift, leturgerð og notkun titla. 

Þetta er útlitið á ritverkinu (Borghildur Sigurðardóttir og Guðlaug Richter, 2013). 
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6+1 vídd ritunar nálgunin er módel sem aðstoðar kennara og nemendur við að 

skipuleggja ritunarvinnu sína. Þetta módel býður upp á einstaklingsmiðaða nálgun og 

veitir kennurum góðan stuðning í að skipuleggja og vinna markvisst með ólíka þætti 

ritunar á mismunandi stigum í ritunarferlinu. Þessu módeli fylgdi heilt ritunartungumál 

sem varð til þess að kennarar sem nemendur gátu tekið ritverkin í sundur, talað um það 

sem verið var að vinna með og allir áttuðu sig á því hvað hver var að segja því nú töluðu 

allir sama tungumálið. Þetta er því verkfæri sem hver kennari beitir þegar hann kennir 

ritun, kennarinn stýrir vinnunni og útfærir á þann hátt sem hentar þeim nemendum sem 

hann vinnur með hverju sinni. Módelið gerir kennara einnig kleift að greina og meta 

ritverkið lið fyrir lið og nemandinn fær endurgjöf jafnóðum (Culham, 2006). 

 Einhverfa og nám 

Einstaklingar með einhverfu eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Einkenni einhverfu geta 

verið margskonar og einnig af mismunandi styrkleika, allt eftir þroska, aldri og færni 

einstaklinga og því er talað um einhverfuróf (Wang o.fl., 2009). Orsakir einhverfu eru ekki 

þekktar en eru taldar tengjast óvenjulegum taugaþroska sem hefur áhrif á það hvernig 

viðkomandi skynjar sjálfan sig og veröldina (OECD, 2017).  

Einstaklingum með einhverfu gengur oft illa að lesa í svipbrigði og látbragð. Það sem 

sagt er er skilið bókstaflega og skapar það oft misskilning þar sem viðkomandi er að missa 

af öllum ósögðu skilaboðunum, viðkomandi getur ekki lesið í þau. Einhverfa er ekki 

sjúkdómur og greining byggir á upplýsingum um þroska- og hegðunarsögu ásamt 

viðbrögðum einstaklingsins við umhverfi sínu í ólíkum aðstæðum. Horft er á samskipti 

viðkomandi við aðra, hvort hann eigi í vanda með tungumálið, hafi áráttukennda hegðun 

eða sérviskuleg áhugamál (Benson, 2016). 

Algengt er að ýmsar meðraskanir fylgi einhverfu eins og ofvirkni og athyglisbrestur, 

þunglyndi, kvíði eða flogaveiki. Umheimurinn getur því virkað afar óskiljanlegur á þá sem 

eru á einhverfurófinu. Mikil orka fer hjá þeim í að skilja hvað aðrir eru að biðja um, þeir 

eiga erfitt með að vinna úr skynáreitum og óskrifaðar reglur eru mjög erfiðar (Evald 

Sæmundsen, 2014). Fyrir einstakling með einhverfu getur skólagangan því verið krefjandi 

verkefni þar sem vinna þarf úr margskonar áreitum á sama tíma og þekking og færni á 

ýmis konar sviðum er byggð upp.  

2.3.1. Kennsla ritunar og nemendur með einhverfu 

Ritunarverkefni reynast nemendum með einhverfu oft sérstaklega erfið vegna þess að 

þessi nemendahópur á í miklum erfiðleikum með að skilja óhlutbundna hugsun. Þeir eiga 
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erfitt með að ímynda sér hluti og skilja margt algjörlega bókstaflega (Harbinson og 

Alexander, 2009). Það að hugsa um hugsun reynist þeim erfitt (Hillock, 2011). Einnig er 

hæfileikinn til að setja sig í spor annarra eitthvað sem þeir eiga erfitt með að ná tökum 

á. Þess vegna reynist þeim erfitt að skrifa fyrir aðra. Nemendur með einhverfu geta 

einfaldlega ekki skilið að sá sem les skilji ritun þeirra á annan veg en þeir (Asaro-Saddler, 

2016). Það þarf því að huga sérstaklega að námsstíl og námsumhverfi þessa nemenda 

(Gunn og Delafield-Butt, 2016). 

Rannsóknir á ritun hjá nemendum með einhverfu hafa sýnt að kennarinn skiptir miklu 

máli. Hann var einn af áhrifaþáttunum sem nemendur sjálfir nefndu þegar rætt var við 

þá. Nemendur sögðu að þar sem þeir þyrftu að hafa mikið fyrir verkefnum hefði leiðsögn 

kennarans og hans persóna haft mikið um það að segja að þeir þrjóskuðust við og héldu 

áfram (Geither og Meeks, 2014). Kennarinn og hans nálgun skiptir mjög miklu máli, það 

þarf að kenna markvisst og koma til móts við nemendur þar sem þeir standa hverju sinni 

(Pennington og Delano, 2012., Wong o.fl., 2015).  

Nemendur sem greindir hafa verið með einhverfu vinna best þegar fyrirmæli eru 

einföld, kennarinn er með skýrar kröfur og lýsing á verkefnum er greinargóð (Stokes o.fl., 

2017). Sjónræn námsgögn, myndir og hvers kyns aðstoðartæki auðvelda þessum 

nemendum námið (Marckel, Neef og Ferreri, 2006). Sjónrænu námsgögnin hjálpa 

nemandanum að halda einbeitingunni ásamt því að gera verkefnin áþreifanleg (Rao og 

Gagie, 2006). Í vinnu með nemendum sem greindir hafa verið með einhverfu er mikilvægt 

að setja verkefni upp á einfaldan og aðgengilegan hátt, tengja þau við áhugasvið 

nemenda og gott er fyrir nemendur að fá að sjá sýnishorn af unnum verkefnum. Þá er 

mikilvægt að vera með stöðu nemenda í ritunarferlinu á hreinu, því hún stýrir vinnu 

kennarans. Þyngd verkefna og leiðsögn kennarans þarf að taka mið af því hvar 

nemandinn er staddur í ritunarferlinu (Carnahan og Williamson, 2016) 

Í gegnum vinnu með ritun þarf að hlúa að þeirri færni sem nemendur búa yfir með 

leiðsögn, skýrum og greinargóðum verkefnum sem vinna má í rólegu og öruggu 

námsumhverfi. Til þess að ná upp góðri færni í ritun þurfa nemendur að fá tækifæri og 

tíma til að æfa sig og þeir þurfa að fá aðstoð, það þarf að kenna þetta (Graham og Harris, 

2016). Kennarar hafa því að mörgu að huga þegar ritunarkennsla er skipulögð.  

2.3.2 Kennsla lífsleikni og nemendur með einhverfu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að lífsleikni teljist til samfélagsgreina og 

markmiðið með náminu sé að þroska hæfni allra nemenda í samskiptum. Hugtakið er 

ekki skilgreint nánar í Aðalnámskránni en samkvæmt skilgreiningu Alþjóða 
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heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) þá er lífsleikni geta, ákveðin færni sem gerir 

einstaklingnum fært að takast á við þau verkefni sem hann mætir í sínu daglega lífi (WHO, 

1997). Það á að vinna að því að víkka út og dýpka reynslu- og hugarheim allra nemenda 

ásamt því að virkja þá til þátttöku í félagsheiminum (Rafn Jónsson, Sigurlaug Hauksdóttir 

og Viðar Jensson, 2013). Til að þessi markmið náist þurfa nemendur að öðlast þekkingu 

á sjálfum sér ásamt því að læra að takast á við ýmis vandamál á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. Réttsýni, gildismat og ábyrgð eru stóru hugtökin sem unnið er með 

en þessi stóru hugtök byggja öll á færninni eða hæfileikanum að geta sett sig í spor 

annarra ( Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í lífsleikni eiga nemendur að fá tækifæri til þess að þroska samskiptahæfni sína en 

markmiðið er að verða fær um að eiga innihaldsrík samskipti við aðra. Til þess að geta átt 

í innihaldsríkum samskiptum við aðra þarf viðkomandi að þekkja sjálfan sig, tilfinningar 

sínar og skoðanir á ólíkum málum.  

Viðkomandi þarf einnig að geta skilið það samfélag sem hann er hluti af og til þess að 

gera orðið virkur þátttakandi í því þarf hann að búa yfir færni til þess að mynda og þróa 

tengsl við aðra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Verkefni þeirra sem kenna lífsleikni eru 

því margþætt og viðamikil og alltaf þarf að taka tillit til áhuga nemenda við val á 

viðfangsefni og aðferðum. 

Einstaklingar með einhverfu eiga margir hverjir í miklum vandræðum með félagsleg 

samskipti. Þeim gengur illa að lesa í öll þöglu merkin sem eiga sér stað í samskiptum fólks, 

allt það sem fólk segir með andlitinu án orða, kaldhæðni, húmor og óskrifaðar reglur 

samfélagsins, allt eru þetta þættir sem gera það að verkum að félagsleg samskipti reyna 

mikið á einstaklinga sem greindir hafa verið með einhverfu (Marris, 1999). Þessir 

einstaklingar taka líka margir hverjir öllu algjörlega bókstaflega, þeim gengur illa að vinna 

með hugmyndir og hugtök því það sem þeir sjá ekki eða geta ekki komið við er einfaldlega 

ekki til (Harbinson og Alexander, 2009.; Myles og Simpson, 2002). Kenna þarf nemendum 

sem greindir hafa verið með einhverfu um ólík samskipti og einnig á að upplýsa þá og 

aðstoða við að skilja þann veruleika sem þeir lifa í (Greenspan og Wieder, 1999). 

Það að vinna með hugtök, tilfinningar og sjónarmið annarra er vinna sem reynir mjög 

á þennan nemendahóp. Þetta er verkefnavinna sem þeim finnst gífurlega krefjandi. Þetta 

er vinna sem krefst þess að viðkomandi geti sett sig í spor annarra en það er hæfileiki 

sem nemendur með einhverfu eiga erfitt með. Lífsleikni er því grein sem þessum 

nemendahópi finnst afar krefjandi en á sama tíma er þetta nám sem er þeim afskaplega 

mikilvægt því þarna er verið að takast á við verkefni sem tengjast daglegu lífi og 

markmiðið er að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í samfélaginu.  
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 Fagmennska kennara 

Samkvæmt íslenskum lögum þá ber kennurum að vinna starf sitt af fagmennsku (Lög um 

grunnskóla nr.91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: Fagmennska kennara byggist á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska 

kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls.13). 

Þegar skrif fræðimanna um fagmennsku kennara eru skoðuð kemur í ljós að oft er 

talað um þrjú þróunarstig eða tímabil fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2003.; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Stigin eru ósjálfstæð fagmennska, sjálfstæð fagmennska og samvirk 

fagmennska.  

Ósjálfstæð fagmennska einkenndist af því að stjórnvöld og aðalnámskrá stýrðu því 

hvað var kennt, markmið voru miðstýrð og aldurstengd. Kennarinn leit á kennsluna sem 

sitt starf, foreldrum bar að sinna sínu hlutverki heima (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Sjálfstæð fagmennska hófst þegar kennarar færðu sjónarhorn sitt yfir á nemendur sína 

og þeirra forsendur til náms. Menntun stéttarinnar fór á háskólastig og foreldrar og 

nemendur urðu skjólstæðingar kennara. Kennsla varð þjónusta sem veitt var af aðila sem 

bjó yfir sérþekkingu og viðkomandi hafði sjálfstæði fagmanns sem naut virðingar í 

samfélaginu (Sigurður Kristinsson, 2013). Þriðja stigið, samvirk fagmennska einkennist af 

samstarfi og samvirkni. Hér er unnið að sameiginlegu markmiði, heildarsýn sem mótar 

þá vinnu sem fram fer. Vinnu sem unnin er af hópnum, samstarf milli kennara og samstarf 

og samráð við foreldra og síðast en ekki síst, samstarf við nemendur. Samvirk 

fagmennska einkennist af samstarfi og samráði milli allra þeirra sem koma að menntun 

nemandans (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Hargreaves (2000) talar hins vegar um fjögur tímabil fagmennsku kennara í sínum 

skrifum, það sem hér að framan er nefnt samvirk fagmennska skiptir Hargreaves í tvö 

tímabil. Annars vegar samvirka fagmennsku og hins vegar síðfagmennsku. Samvirk 

fagmennska einkennist af samstarfi kennara og aukinni þekkingu á kennslu, aðferðum í 

kennslu og námsumhverfi nemenda. Breytt skólastefna hafi kallað á miklar breytingar á 

kennslu og kennsluháttum og samfélagið hafi krafist þess að skólinn tæki að sér mörg ný 

verkefni. Innra umhverfi skólans breyttist þar af leiðandi og skólinn varð að bregðast við 

breyttum samfélagsháttum. Það að takast á við breytt fjölskyldumynstur, sértæka 

námserfiðleika, fátækt og ofbeldi varð hluti af því að vera kennari (Hargreaves, 2000). Í 

dag eru kennara á því sem Hargreaves kallar tímabil síðfagmennsku. Allt starfsumhverfi 

kennara er í stöðugri þróun og til að viðhalda fagmennsku sinni verða kennara að vera 

virkir þátttakendur, jafnt innan skóla sem utan. Vinna þarf markvisst að því að bæta og 
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þróa starf kennara og skólans sem heildar. Samstarf allra aðila skólasamfélagsins að 

sameiginlegu markmiði, dreifing valds og skýrar hugmyndir um réttindi og skyldur allra 

þessa sem við skólasamfélagið starfa er það sem einkennir þetta stig. Þetta er tímabil 

breytinga og krefst þess að kennarar taki þátt í faglegri umræðu ekki aðeins innan 

skólasamfélagsins heldur einnig hvar sem hún á sér stað í samfélaginu (Hargreaves, 

2000). 

Fagmennska er hugtak sem nær til nokkurra þátta sem byggjast upp á menntun, 

þekkingu og ábyrgð (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Sá sem telst vera fagmaður býr yfir 

sérfræðiþekkingu, hefur reynslu af því að vinna á því sviði og hagsmunir skjólstæðinga 

viðkomandi stýra ákvörðunum hans (Darling-Hammond, 1990).  

Fagmennsku þarf að hlúa að, hana þarf að rækta (Jón Torfi Jónasson, 2012) og þetta 

er ferli sem tekur tíma, leiðsögn og gerist á vettvangi (Ericsson, Prietula og Cokely, 2007). 

Fagmennska kennara er margslungið fyrirbæri sem samanstendur af sérfræðiþekkingu 

viðkomandi, menntun, reynslu og viðhorfum (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það að vera 

fagmaður krefst þess að viðkomandi er í stöðugri sjálfsskoðun, kennari sem vinnur þannig 

hættir aldrei að rannsaka sjálfan sig og kennslu sína (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Að 

vinna markvisst að því að afla sér þekkingar, að skoða eigin starfshætti og læra af 

misstökum sínum er það sem felst í fagmennsku kennara. Eða eins og Hafdís 

Guðjónsdóttir sagði: Sá skilningur sem myndast af stöðugu samspili fagþekkingar, 

framkvæmdar, ígrundunar og siðferðilegra gilda mótar faglega starfskenningu 

kennarans (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004:33). 

Starfendarannsóknir eru ein af þeim leiðum sem kennarar geta farið þegar vinna á 

markvisst að því að skoða eigið starf og starfshætti. Tilgangur starfendarannsókna er að 

rannsakandinn læri af þeim og þrói starf sitt (Hafþór Guðjónsson, 2008). Það að komast 

að lokaniðurstöðu er ekki markmið starfendarannsókna, hvert svar og hver niðurstaða 

leiðir viðkomandi áfram að nýrri spurningu í leit sinni að aukinni þekkingu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Ein besta leiðin til að efla fagmennsku kennara er með 

starfendarannsóknum (Sigurrós Erlingsdóttir, 2013), með því að taka stjórn á eigin 

þekkingu, með því að efla hæfni sína til að tala faglega um starf sitt þá styrkist 

fagmennska viðkomandi (Edda Kjartansdóttir, 2010). 

Tilgangur minn með þessari starfendarannsókn var að skoða eigin starfshætti og áhrif 

þeirra á nám nemenda með það að markmiði að finna fleiri leiðir til ritunarkennslu og 

efla mig sem ritunarkennara. Þar sem ritun er fjölþætt ferli var að mörgu að huga þegar 

kom að undirbúningi. 
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3 Starfendarannsóknir 

Í þessum kafla byrja ég á því að fjalla um starfendarannsóknir og síðan greini ég frá því 

hvers konar starfendarannsókn ég gerði. Þá fjalla ég um framkvæmd rannsóknarinnar, 

fer yfir hvernig ég lagði rannsóknina upp og hversu langan tíma hún tók. Þar á eftir koma 

kaflar um þátttakendur, gagnaöflun, gagnagreiningu og að lokum siðferðileg atriði. 

 Starfendarannsókn 

Starfendarannsóknir eru rannsóknir sem eru unnar á starfsvettvangi rannsakanda; 

kennarinn sjálfur skoðar eigið starf og starfshætti. Hann starfar á vettvangi, þekkir 

persónulega til, er sjálfur hluti af rannsókninni og allar aðgerðir sem farið er í byggjast á 

þekkingu og gildismati hans. Þessi nálægð við rannsóknarefnið er eitt af því sem veitir 

starfendarannsóknum sérstöðu sína (Jóhanna Einarsdóttir, 2009., Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011., Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Áherslan er á að velja einhvern afmarkaðan þátt í starfi og vinna markvisst að því að 

breyta og bæta hann (Mcniff, 2016). Þeir sem gera starfendarannsóknir eru ekki að reyna 

að finna eitthvert eitt lokasvar eða hina einu sönnu lokaniðurstöðu í tengslum við 

viðfangsefni sín. Þetta eru rannsóknir þar sem hvert svar leiðir gjarnan af sér nýja 

spurningu og það er þessi eiginleiki sem gerir starfendarannsóknir að svo góðri leið fyrir 

alla þá sem vinna að skólaþróun, einhverjum breytingum eða hvers kyns umbótastarfi 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Starfendarannsóknin sem ég gerði er í anda þess sem Schmuck (1997) kallar framvirk 

(e. Proactive) starfendarannsókn. Það er þegar rannsókn verður til út frá lestri 

fræðigreina jafnt sem reynslu viðkomandi á sviðinu, ný þekking er sköpuð og byggð á 

niðurstöðum annarra rannsókna og eigin reynslu.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn var annars vegar að skoða eigin starfshætti og 

áhrif þeirra á nám nemenda í ritun og hins vegar að skoða áhrif ritunar á nám í lífsleikni. 

Markmiðið var að finna fleiri leiðir sem ég gæti nýtt við kennslu ritunar og þannig eflt mig 

sem ritunarkennara. Rannsóknarspurningarnar voru tvær: 

„Hvernig nýti ég aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir til að efla mig sem 

ritunarkennara?“ 

og 

„Hvernig nýti ég ritun sem verkfæri í lífsleiknikennslu hjá nemendum með einhverfu?“ 
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 Framkvæmd 

Ég er sérkennari og kenni við sérdeild fyrir nemendur sem greindir hafa verið með 

einhverfu. Undirbúningur minn hófst sumarið 2016 en hugmyndin að rannsókninni hafði 

verið lengi að fæðast. Þetta sumar lagðist ég í lestur fræðigreina um kennslu nemenda 

með einhverfu, fræðigreina um ritun og hreinlega lá yfir handbókinni um 6+1 víddir 

ritunar. Markmiðið með þessari vinnu var að finna leiðir til að koma hugmynd minni í 

kennsluhæft form. Í þessari undirbúningsvinnu taldi ég nauðsynlegt að finna aðra 

útfærslu við ritunarkennsluna en það að útskýra allt með orðum. Ég vildi einnig finna leið 

þar sem nemendur ynnu verkefnin ekki með blýanti heldur annað hvort í tölvu eða 

spjaldtölvu. Allur þessi lestur leiddi mig aftur og aftur að mikilvægi sjónrænna 

námsgagna, að ljósmyndum og því að ramma námsumhverfið inn með sjónrænum 

gögnum. Loksins datt ég niður á hugmynd sem ég taldi raunhæfa, að láta nemendur vinna 

ritunarverkefnin á spjaldtölvu í Book Creator forritinu og að láta nemendur nota myndir 

sér til stuðnings við vinnuna. 

Ég ákvað að kenna ritunina í lífsleiknitímum, en þeir voru einu sinni í viku og í 80 

mínútur í einu. Í upphafi taldi ég að þessi vinna myndi standa fram í apríl og að ég myndi 

vinna með eina vídd í fjórar til sex vikur í senn og efni ritunarverkefnanna tæki mið af því 

sem við værum að vinna með í lífsleikni (Sjá Viðauka A). Þessi áætlun breyttist hins vegar 

fljótlega og setti ég þá saman nýja áætlun (Sjá Viðauka Á) og ákvað að setja ekki inn föst 

tímamörk á lengd rannsóknar.  

Ég setti alla tímana eins upp, við byrjuðum á því að fara í létt jóga (10-25 mínútur, allt 

eftir dagsformi nemenda), síðan fengu nemendur frjálsan tíma í 10-12 mínútur, þá tók 

við innlögn frá mér um efni tímans, síðan sýndi ég nemendum fyrirmynd mína að því 

verkefni sem þeir áttu að vinna. Þegar við höfðum skoðað fyrirmyndina saman og ég 

svarað spurningum þeirra um hana fóru nemendur að vinna sín verkefni.  

Á meðan þeir voru að spjalla og hugsa um verkefnavinnuna skrifaði ég á töfluna 

nokkra punkta um hvernig gott væri að hugsa um verkefnið og hvað það var nákvæmlega 

sem ég var að biðja þá um að gera. Þetta voru aðallega minnispunktar fyrir þá; Um hvern 

er textinn? Hver er aðalsöguhetjan? Hvað gerist? Hvers vegna gerist þetta? Hvernig endar 

sagan/frásögnin? Þegar nemendur höfðu fundið sér efni til að vinna með gekk ég á milli 

og aðstoðaði eftir þörfum. Þegar nemendur höfðu lokið við verkefnin, las ég yfir og 

hrósaði ásamt því að koma með ábendingar um það sem mætti laga. Í lok tímans var 

síðan frjáls tími fyrir nemendur. Eftir hvern einasta tíma settist ég niður, skoðaði verkefni 

nemenda, fór yfir mína vinnu í tímanum og reyndi að staðsetja okkur öll í vinnunni. Þessar 

athuganir lögðu grunninn að skipulagi næsta tíma, jafnt verkefnavali sem áherslum í 
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kennslunni hjá mér. Rannsóknin stóð frá ágúst 2016 fram í maí 2017, alls 23 tvöfaldir (80 

mínútur) tímar sem ég kenndi veturinn 2016-2017. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ég og nokkrir nemendur í unglingadeild. Nemendur 

fengu allir dulnefni og leitað var eftir samþykki þeirra sem og forráðamanna þeirra við 

vinnslu rannsóknarinnar. Ég vann þessa rannsókn ein, en ég gat alltaf leitað til 

samstarfsfólks míns og var það mér ómetanlegt við þessa vinnu. Einnig átti ég nokkra 

rannsóknarvini í leiðsagnarhópi meistaranemenda, SvaKaHaf, sem hittist á þriggja vikna 

fresti. Þetta fyrirkomulag hentaði mér afskaplega vel, þarna gat ég fengið viðbrögð og 

sjónarhorn samnemenda og kennara á það sem ég var að gera. Sú námsmenning sem 

skapaðist þarna veitti mér bæði stuðning og aðhald í minni rannsóknarvinnu. 

 Gagnaöflun 

Þegar starfendarannsókn er gerð er mikilvægt að byrja strax að safna gögnum. Þessi gerð 

rannsókna snýst um breytingar og þróun á eigin starfi og það eru gögnin sem veita 

áreiðanlegar upplýsingar um þær breytingar sem eiga sér stað (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Safna þarf upplýsingum og gögnum skipulega og í gegnum allt ferlið (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Ég safnaði fimm tegundum af gögnum í þessari rannsókn. Í fyrsta lagi 

voru það dagbókarskrif og vann ég þau á þremur stöðum, ég var með handskrifaða 

stílabók, dagbókarskrif í tölvunni og síðan vikulega pósta til kennara míns. Í öðru lagi voru 

það athuganir eða skráningar í tímum. Í þriðja lagi þá tók ég mikið af ljósmyndum, jafnt 

af námsumhverfinu, nemendum við vinnu sína sem og af verkefnum þeirra og mínum. Í 

fjórða lagi vann ég með nokkrar hljóðupptökur úr tímum og úr símanum mínum. Í fimmta 

lagi voru það verkefni nemenda. 

3.4.1 Dagbækur 

Dagbækur þar sem rannsakandi skráir hugmyndir sínar, vangaveltur, upplifanir og 

hugsanir er eitt af því sem einkennir þá sem stunda starfendarannsóknir (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Dagbókin geymir upplýsingar um hvað, hver, hvernig, hvenær og 

hvers vegna. Þessar færslur eru einnig dagsettar og geyma nákvæmar skráningar um 

ákveðna hluti (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

Ég hélt þrenns konar rannsóknardagbækur við vinnslu þessa rannsóknar. Í fyrsta lagi 

var ég með stílabók sem fylgdi mér flest sem ég fór og í hana skrifaði ég allt mögulegt. Í 

hana fóru verkefnahugmyndir, sögur af því sem gerðist í tímum og persónulegar 
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vangaveltur um það sem gekk vel og það sem gekk illa. Í öðru lagi var ég með dagbók í 

tölvunni, þar hélt ég utan um alla vinnuna, þangað færði ég allt úr skrifuðu dagbókinni 

og á sama tíma hófst ákveðin greiningarvinna. Ég sá þá hluti sem ég hafði misst af við 

fyrstu skráningu, hluti eins og hvað gekk vel, samtöl milli nemenda eða hvað var ekki að 

gerast. Í þriðja lagi voru það póstarnir til leiðbeinenda míns, eða mánudagspóstarnir 

mínir og viðbrögð leiðbeinenda við þeim. Inntak póstanna var margskonar, þar voru 

vangaveltur, spurningar, dæmi úr tímum eða það sem ég var að vinna með og velta fyrir 

mér á þeim tímapunkti.  

Dagbækurnar reyndust mér ómetanlegar við vinnslu þessarar rannsóknar, ég var 

mjög dugleg að skrá í tímunum og strax að þeim loknum. Það var hins vegar þegar ég var 

að færa gögnin yfir í tölvuna sem rannsakandinn Ragna Sóley fæddist, þá breyttist 

sjónarhorn mitt á gögnin. Ég fór að sjá hluti sem ég hafði skráð í tímunum en ekki náð að 

meðtaka á þeim tíma. Einnig fannst mér mjög gott að fá viðbrögð frá leiðbeinanda mínum 

vikulega í gegnum mánudagspóstana. Þessir póstar höfðu margþætt hlutverk, þeir veittu 

mér aðhald, stuðning og hvatningu allt á sama tíma. Það var síðan í gegnum gögnin sem 

ég sá breytingarnar sem átt höfðu sér stað, við lestur dagbókanna sá ég ferlið og þá þróun 

sem ég hafði gengið í gegnum. Þar sá ég hvernig aðferðir 6+1 vídda ritunar höfðu eflt mig 

sem ritunarkennara og þær miklu breytingar sem vinnsla ritunarverkefnanna hafði á nám 

nemenda í lífsleiknitímunum. 

 

3.4.2 Athuganir 

Þegar gögnum er safnað með vettvangsathugunum er lögð áhersla á að horfa, hlusta og 

skrá hjá sér. Greint er á milli þess sem kallast athugun án þátttöku og síðan 

þátttökuathugun. Athugun án þátttöku á við um það þegar rannsakandi lætur lítið fyrir 

sér fara og þátttakendur vita jafnvel ekki af því að það er verið að rannsaka þá. 

Þátttökuathugun vísar hins vegar til þess þegar rannsakandi er hluti af hópnum og tekur 

þátt í því sem er að gerast (DeWalt og DeWalt, 2011). 

Í þessari rannsókn var ég bæði í hlutverki rannsakanda og kennara. Þetta var því 

þátttökuathugun þar sem ég var hluti af hópnum sem tók þátt og ég var í hlutverki þess 

sem skráði og rannsakaði. Ég fylgdist með og skráði hjá mér í öllum tímum. Ég var með 

ákveðið form (Viðauki B) sem ég hafði með mér og vann eftir allan veturinn. Þar skráði 

ég atriði eins og hvar nemendur völdu að sitja, hvernig þeir unnu verkefnin og síðan 

punktaði ég niður samtöl nemenda eftir því sem leið á veturinn. Einnig hafði ég það fyrir 

sið að spyrja nemendur í lok tímans um hvað þeim hefði þótt um verkefnavinnuna og þau 
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svör fóru einnig á skráningarblaðið. Þessar athuganir veittu mér upplýsingar um tengsl 

og samskipti nemenda við hvorn annan og við mig. Einnig veittu þessar athuganir mér 

mikilvægar upplýsingar um verkefnin sem nemendur voru að vinna og höfðu áhrif á það 

hvaða verkefni ég mætti með í næsta tíma. Athuganirnar gerðu mér kleift að vinna 

markvisst að ritunarkennslunni og þær veittu mér áður óþekkta sýn inn í líf og nám 

nemenda í lífsleiknitímunum. 

3.4.3 Ljósmyndir 

Í starfendarannsóknum eru ljósmyndir notaðar til að sýna það sem fólk gerir, þær 

skrásetja atburði og með þeim er hægt að skoða breytingarnar sem átt hafa sér stað 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Ég tók ljósmyndir í hverjum einasta tíma. Þetta voru myndir 

af nemendum við vinnu sína, af verkefnum þeirra, af töflunni og vinnu minni þar, af 

námsumhverfinu og mínum verkefnum. Alls vel á annað hundrað ljósmyndir. 

Ljósmyndirnar gerðu mér kleift að halda vel utan um allt sem var að gerast í stofunni, 

hluti sem ég sá ekki fyrr en ég skoðaði ljósmyndirnar. Með þeirra hjálp gat ég skipulagt 

vinnu mína enn betur og unnið markvissara eftir aðferðum 6+1 vídd ritunar.  

3.4.4 Hljóðupptökur 

Hljóðupptökur nýtast oft vel til að rýna í og ígrunda eigin athafnir og vinnubrögð. 

Upptökur varpa einnig ljósi á starfshætti og samskipti sem eiga sér stað (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). 

Í upphafi rannsóknar hljóðritaði ég hluta af þremur kennslustundum. Þegar vinna við 

niðurstöðukaflann hófst greip ég í símann og tók upp vangaveltur mínar (12 upptökur), 

þetta gerðist iðulega þegar ég var í göngutúr, þá var eins og birti til og hluti flokkanna og 

nokkur þemu urðu til. Upptökurnar gerðu mér því kleift að grípa hugmyndir mínar og 

vinnan með upptökurnar varð til þess að ég fékk annað sjónarhorn á eigin starfshætti. 

3.4.5 Verkefni nemenda 

Í starfendarannsóknum geta verkefni nemenda verið mikilvæg gögn. Gögnin veita 

rannsakanda upplýsingar um stöðu nemenda og innsýn inn í hugarheim þeirra (Hubbard 

og Power, 1999). Ég skoðaði verkefni nemenda ítrekað allan veturinn til þess að sjá hvað 

væri að gerast hjá nemendum. Með því að skoða þau áttaði ég mig á stöðu þeirra í 

ritunarferlinu, hvar þeir voru staddir og ég gat skipulagt næstu skref. Einnig gáfu 

ritunarverkefnin mér ýmsar vísbendingar um hvernig ég skyldi skipuleggja vinnu með 

orðaforða, stafsetningu og vinnu tengda málfræði og málnotkun. Verkefnin stýrðu í 

rauninni þessum hluta vinnunnar, gerðu mér kleift að vinna mjög markvisst. Eftir því sem 
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leið á veturinn fóru verkefni nemenda einnig að gefa mér skýrari mynd af hugmyndum 

þeirra og vangaveltum. Verkefnin og vinnan með þau í tímunum varð til þess að ég fékk 

nýja innsýn í líf nemenda minna og þessi nýja sýn gerði mér kleift að nota ritunina 

markvisst sem verkfæri í lífsleiknitímunum. 

 Gagnagreining 

Ég safnaði gögnum veturinn 2016-2017 og greining gagna átti sér stað á ólíkum stöðum í 

rannsóknarferlinu. Fyrri hluti greiningarvinnunnar hófst í fyrsta tíma og hélt áfram allan 

veturinn því ég skipulagði næsta tíma alltaf út frá gögnum þess síðasta. Seinni hluti 

greiningarvinnunnar hófst þegar ég byrjaði að vinna sjálfan niðurstöðukaflann. Þá hófst 

vinnan við að greina ferlið sem ég og nemendur höfðum farið í gegnum við vinnu 

vetrarins. 

Fyrri hluti greiningarvinnunnar hófst strax í fyrsta tíma, því ég varð að bregðast við 

viðbrögðum nemenda við breyttum vinnubrögðum. Að tíma loknum lagðist ég yfir 

nóturnar mínar og punktaði niður það sem hafði gengið vel, það sem hafði ekki gengið, 

það sem ég hafði ekki komist yfir og það sem hafði gerst en ég ekki átt von á. Tveimur til 

þremur dögum seinna skráði ég síðan allt niður á tölvutækt form og við það að færa 

gögnin á milli og endurskrifa fór ákveðið hugsanaferli í gang. Ég sá þá hluti í gögnunum 

sem höfðu farið fram hjá mér þegar ég skrifaði þá niður.  

Ég sendi einnig kennara mínum vikulega pósta og þessir póstar virkuðu eins og enn 

einn hringurinn í greiningarvinnunni hjá mér. Í þessum póstum fór ég enn og aftur í 

gegnum ákveðna hluti sem höfðu gerst í tímanum eða í gegnum það hvernig verkefnin 

höfðu gengið eða það sem ég sem rannsakandi var að basla með. Við þessa vinnu sá ég 

ýmislegt sem ég hafði misst af þegar ég var að skrá og skrifa. Þarna áttaði ég mig á því að 

samskipti nemenda höfðu breyst og að breyttir kennsluhættir voru að hafa mikil áhrif á 

mig og nemendur mína. Ég fór því mörgum sinnum í gegnum hvern tíma og þá vinnu sem 

þar var unnin áður en ég hófst handa við að skipuleggja vinnu næsta tíma. Með þessu 

móti náði ég að vinna markvisst, ég náði að skipuleggja næstu verkefni út frá því sem ég 

hafði lært í síðasta tíma. Greiningarvinnan á þessum stað í rannsóknarferlinu var því eins 

og hringur, hver tími var einn hringur og hver hringur hafði fimm stig. Í fyrsta lagi var það 

færnin sem ég var að kenna nemendum, í öðru lagi væntingar mínar um árangur 

nemenda og hugleiðingar mínar um það sem þyrfti að takast á við í tímanum, í þriðja lagi 

var það gagnasöfnun, í fjórða lagi vinnan með gögnin og í fimmta lagi viðbrögð mín við 

því sem gerðist og skipulagning næsta tíma í framhaldi af því. Í þessari rannsókn voru 23 
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tímar, hver tími kallaði á þennan hring og ég hafði alltaf viku til að fara í gegnum hann, 

þá hófst nýr hringur hjá mér. 

Seinni hluti greiningarvinnunnar hófst þegar ég fór að vinna niðurstöðukaflann í 

ritgerðinni, þá hófst enn einn hringurinn í gagnagreiningunni hjá mér. Eftir að hafa 

marglesið gögnin flokkaði ég þau í sjö flokka. Þá prentaði ég öll gögnin út í sjö eintökum 

og hófst þá vinna með einn flokk í einu. Eftir að hafa lesið yfir gögnin, undirstrikað þætti, 

atvik og orð sem vöktu athygli mína og skrifað inn á spássíurnar þá gat ég farið að skrifa 

og fullgreina hvert þema. Ég var því búin að marglesa og flokka efnið áður en vinna við 

að skrifa hófst. Ég skrifaði síðan um hvert þema í tímaröð.  

Það voru sjö þemu sem ég greindi og skrifaði um. Í fyrsta lagi þema um það hvernig 

ég skapaði hvetjandi námsumhverfi. Í öðru lagi þema um myndirnar og hlutverk þeirra í 

ritunarferlinu. Í þriðja lagi þema um frumkvæði nemenda. Í fjórða lagi þema um það 

hvernig ég hægði á öllu ferlinu, allt tók meiri tíma en ég hafði gert ráð fyrir. Í fimmta lagi 

þema um óöryggi mitt. Í sjötta lagi þema um aukin samskipti nemenda. Sjöunda þemað 

er um það hvernig nemendur fóru að nota ritun sem leið til að skilja lífið. 

 Siðferðileg atriði 

Það að rannsóknin uppfyllti siðferðilegar kröfur og bryti ekki á rétti neins var mér 

gríðarlega mikilvægt. Ég tilkynnti rannsóknina til persónuverndar (tilkynning nr. 

S8068/2016), ég skráði ekki skólann þegar ég tilkynnti rannsóknina. 

 Ég var að gera rannsókn á starfsháttum mínum þar sem ég var að kenna nemendum 

sem greindir hafa verið á einhverfurófinu og krafðist það þess að ég hugaði sérstaklega 

að vernd þátttakenda og virðingu fyrir framsetningu niðurstaðna og gagna. Ég sleppti því 

einnig með öllu að lýsa nemendum á nokkurn hátt þegar kom að ritgerðinni sjálfri og við 

úrvinnslu gagna var nemendum gefið dulnefni. Athyglin var á mig og kennsluhætti mína. 

Reglur þess sveitarfélags sem ég starfa hjá eru á þann veg að það var í höndum 

skólastjórans að samþykkja þessa rannsókn og var leitað eftir skriflegu leyfi hjá honum 

(Viðauki D). Samkvæmt Coady (2010) þá er upplýst samþykki lykillinn að siðferðilegri 

rannsókn og samkvæmt íslenskum lögum fellur það í hlut forráðamanna að veita 

samþykki fyrir hönd ólögráða. Í þessari rannsókn fór ég fyrst og fremst eftir 

sjálfræðisreglunni, en eins og fram kemur hjá Sigurði Kristinssyni (2003) er þar lögð 

áhersla á að virða einstaklinginn og sjálfræði hans. Í byrjun skólaárs kynnti ég 

rannsóknina fyrir foreldrum nemenda og einnig fyrir nemendum (Viðauki E), hvorki 

foreldrar né nemendur gerðu athugasemdir við rannsóknina. Í upphafi ætlaði ég að eiga 

hljóðupptökur af fjölda kennslustunda, en eftir að hafa tekið upp hluta af fyrstu þremur 
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tímunum ákvað ég að hætta að safna þessum gögnum, alla vega tímabundið. Raunin varð 

sú að ég safnaði ekki fleiri hljóðupptökum og ástæður þess voru nokkrar. Í fyrsta lagi þá 

hafði það truflandi áhrif á nemendur þegar ég var með tæki sem tók upp hljóðið í tímum 

og þegar ég áttaði mig á því að þeim fannst þetta ekki bara truflandi heldur óþægilegt 

hætti ég strax. Í öðru lagi þá breyttust tímarnir þegar leið á veturinn og samræður urðu 

persónulegar og þá fannst mér ekki rétt að eiga efni þeirra á hljóðupptökum. Í þriðja lagi 

myndast gríðarlegt traust innan hópsins og milli mín og nemenda í gegnum 

rannsóknarferlið. Með því að fara fram á það við nemendur að ég fengi að hefja 

hljóðupptökur að nýju fannst mér ég vera að misnota það traust sem mér var sýnt, þetta 

nýfengna traust sem var að breyta svo miklu í samskiptum okkar allra. Ég einfaldlega gat 

ekki farið fram á þetta við nemendur, mér fannst ég brjóta á þeim með því einu að fara 

fram á þetta, þetta væri siðferðilega rangt af mér. 

Eins og fram kemur hjá Coady (2010) þá eru það fjögur atriði sem einkenna 

siðferðilegar rannsóknir. Í fyrsta lagi þá er það að leita eftir upplýstu samþykki, í öðru lagi 

að valda ekki skaða, í þriðja lagi að gæta réttlætis og í fjórða lagi að rannsóknin leiði af 

sér aukna þekkingu sem leiði til betri þjónustu eða aukinna gæða. Alltaf skal þá koma 

fram af virðingu og varfærni. Eftir því sem leið á veturinn fór ég að hafa áhyggjur af því 

hvernig ég ætlaði að vinna með verkefni nemenda þegar kom að ritgerðinni. 

Mikið traust hafði skapast innan hópsins og milli mín og þeirra við þessa vinnu og 

verkefnin sem fæddust voru mjög persónuleg. Ég hafði vissulega fengið samþykki allra í 

upphafi en verkefnin sem ég hafði í höndunum voru hreinlega allt öðruvísi en ég hafði 

gert mér í hugarlundi.  

Þegar ég var að vinna niðurstöðukaflann tók ég ákvörðun um að setjast aftur niður 

með foreldrum og sýndi þeim verkefnavinnu barna þeirra. Ég kynnti fyrir þeim það helsta 

sem við höfðum gert og lært um veturinn, sýndi þeim fjölda verkefna og bað um leyfi 

(Viðauki E) til þess að nota ljósmyndir af nokkrum verkefnum í lokaritgerðina mína. 

Foreldrar tóku vel í það og veittu samþykki sitt.  

Ég gat hins vegar ekki haldið áfram nema setjast niður með nemendum og leita eftir 

samþykki (Viðauki É ) þeirra. Ég taldi miklar líkur á því að þeir hefðu engan áhuga á því að 

aðrir sæju þessi verkefni, mér fannst ég líka vera að bregðast því trausti sem mér var sýnt 

ef ég héldi áfram án þess að tala við þá. Ég settist því niður með nemendum og rifjaði 

upp með þeim að ég hefði líka verið að læra í vetur og að þeir hefðu verið að hjálpa mér. 

Síðan sýndi ég þeim annað M.Ed verkefni og útskýrði fyrir þeim að ég væri að skrifa 

þannig ritgerð. Ég útskýrði að ég væri að skrifa um það hvernig ég hefði kennt þeim ritun, 

hvernig mér hefði gengið að kenna og hvernig þeir hefðu lært þetta. Síðan sýndi ég þeim 
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nokkra kafla í ritgerðinni sem ég var með, þeir sýndu þessu lítinn áhuga. Ég sagði þeim 

síðan að ég myndi setja myndir af mínum verkefnum og ljósmyndir af töfluvinnunni minni 

inn í ritgerðina og sýna síðan fleira fólki það efni. Enn sýndu þeir lítinn áhuga og lítil sem 

engin viðbrögð við þessari umfjöllun minni og gerðu engar athugasemdir. Síðan sýndi ég 

þeim fylgiskjöl og ljósmyndir af verkefnum annarra nemenda úr M.Ed ritgerðinni sem ég 

var með og svo bað ég þá um leyfi til að nota ljósmyndir af þeirra verkefnum í minni 

ritgerð. Ég sá strax að þetta náði athygli þeirra og nú hlustuðu þeir vel, ég sá einnig að 

þetta var ekki að leggjast vel í þá, sumir farnir að ókyrrast og nú fylgdust allir mjög vel 

með. Ég hélt síðan áfram og útskýrði að enginn myndi vita að þeir hefðu unnið þessi 

verkefni, á sama tíma ítrekaði ég að ég þyrfti ekki að fá myndir af verkefnunum þeirra, 

þeir ættu þau og réðu þeim sjálfir. Ég rétti þeim síðan eyðublöðin fyrir samþykki þeirra 

(ég hafði merkt þau með blýanti á bakhliðina með upphafsstöfum þeirra, þannig að ég 

vissi hver ætti hvað) og ítrekaði enn og aftur að þeir ættu þessi verkefni, þeir réðu þeim 

og ef þeir segðu nei myndi ég ekki lenda í neinu veseni, allt yrði í lagi. Mér fannst ég verða 

að taka þetta fram þar sem ég vildi engan veginn setja þannig pressu á þá. Síðan fór ég 

út úr stofunni, þeir tóku sínar ákvarðanir, að því loknu kölluðu þeir á mig að koma.  

Eins og mig hafði grunað vildu þeir ekki að ljósmyndir af verkefnunum þeirra færu í 

ritgerðina. Mér var bæði ljúft og skylt að verða við því. Við vinnslu þessarar rannsóknar 

þá var sjálfræði nemenda og virðing þeirra höfð að leiðarljósi. Ég hef líklega aldrei vandað 

mig jafn mikið við vinnslu nokkurs verkefnis og þessa, virðing og varfærni voru 

einkunnarorð mín. Eftir því sem leið á veturinn kom betur og betur í ljós hversu mikil áhrif 

þessi kennslunálgun var að hafa á okkur öll. Gríðarlegt traust skapaðist innan hópsins, 

persónuleg verkefni urðu til og eins og sjá má hér að neðan í niðurstöðukaflanum þá 

mætti ég hverri áskoruninni á fætur annarri. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir mun ég greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst geri ég grein fyrir 

því hvernig ég mótaði ritunar-og lífsleiknikennsluna, segi frá því hvernig hugmyndin 

fæddist og hvernig ég kom henni í framkvæmd. Niðurstöðunum skipti ég upp í sjö þemu: 

Að skapa hvetjandi námsumhverfi, myndirnar og hlutverk þeirra í ritunarkennslunni, 

frumkvæði nemenda, að hægja á ferlinu, óöryggi mitt, aukin samskipti nemenda og ritun 

sem leið til að skilja lífið. Að lokum fylgir svo samantekt þar sem ég tek saman helstu 

rannsóknarniðurstöður mínar. 

 Að móta áherslur fyrir ritunar-og lífsleiknikennslu 

Í námi mínu í sérkennslufræði við Háskóla Ísland vaknaði áhugi minn á öllu tengdu 

lestrarkennslu og lestrarnámi barna. Ég sat marga áfanga um efnið og mikilvægi ritunar 

var mér því fullkunnugt. Þegar ég fór að starfa sem sérkennari á grunnskólastigi veturinn 

2014-2015 fann ég mig fljótt í lestrarkennslunni, ég náði að tileinka mér það sem ég hafði 

lært og nýta mér það við lestarkennsluna. Það að kenna umskráningu, lesfimi og 

lesskilning gekk vel en það sama var ekki hægt að segja um ritunarhlutann. Þar fann ég 

mig engan veginn og smám saman hvarf sjálfstraustið og gleðin yfir því að kenna ritun. 

Vorið 2015 horfði ég á heimildarmyndina The Punk Syndrome sem gerð hafði verið um 

hljómsveitina Pertti Kurikan Nimipäivät en hljómsveitarmeðlimirnir höfðu kynnst á 

sambýli fyrir fatlað fólk og stofnað hljómsveitina þar. Í þessari heimildarmynd sá ég 

hvernig einn hljómsveitarmeðlimurinn notaði ritun sem útrás fyrir tilfinningar sínar og 

skrifaði sig frá reiði sem öðrum tilfinningum með því að halda dagbók og skrifa texta. 

Mikilvægi ritunar jókst því enn frekar í huga mínum en á sama tíma stóð ég frammi 

fyrir því að ritunarkennsla var sá þáttur kennslunnar hjá mér sem ég hafði engan veginn 

fundið mig í að kenna, það að vinna með ritun á merkingarbæran hátt var hlutur sem ég 

náði ekki tökum á. Mér fannst þekking mín á ferlinu vera lítil, áhugi nemenda var 

afskaplega takmarkaður og þrátt fyrir margar tilraunir hafði mér ekki tekist að koma 

þessum þætti almennilega að inni í kennslunni hjá mér. Ég hafði reynt að tengja 

ritunarverkefnin við áhugamál nemenda, hafði sett upp mjög stutt verkefni, haft frjálst 

val um ritunarefni og sett fram ritunarverkefni um tölvuleiki eða kvikmyndir.  

Ekkert af þessu hafði orðið til þess að nemendur fengjust til að gera ritunarverkefni. 

Það virtist vera nóg að sjá mig með blöðin og blýantana og þá hófust annaðhvort kröftug 

mótmæli eða ég var einfaldlega hunsuð. Hvorki ég né nemendahópurinn hafði fundið sig 

í þessari vinnu.  
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Þarna hafði ég starfað sem sérkennari við grunnskóla í eitt ár og á þeim tíma hafði ég 

séð að verkefnavinna í spjaldtölvu var eitthvað sem nemendur mínir höfðu mikinn áhuga 

á. Þekking mín á þessu sviði var hins vegar frekar takmörkuð og fannst mér það 

óviðunandi. Með þetta í huga hóf ég leit að námskeiðum til að sækja sumarið 2015 og 

fann tvö sem ég fór á. Þetta var annars vegar spjaldtölvunámskeið þar sem ég lærði á 

Book Creator forritið og hins vegar námskeið um 6+1 vídd ritunar. 

Á spjaldtölvunámskeiðinu lærði ég að vinna með Book Creator forritið en þetta er 

forrit þar sem hægt er að búa til bækur. Forritið er einfalt í notkun en býður á sama tíma 

upp á marga vinnslumöguleika. Viðkomandi getur talað/lesið inn á bókina, tekið myndir 

og sett beint inn, skrifað texta með fingrinum, notað lyklaborðið við ritunina eða sótt sér 

myndir af Netinu og sett inn. Ég náði að tileinka mér Book Creator forritið strax og kom 

því á auðveldan hátt inn í kennsluna hjá mér. Ég byrjaði á því að láta nemendur vinna 

einföld verkefni í samfélagsfræði, þar sem þeir svöruðu spurningum með því að finna 

ákveðnar myndir og setja upp í forritinu. Nemendur sýndu þessari vinnu strax frá byrjun 

mikinn áhuga, komu sér fljótt að verki og sýndu sjálfstæði við vinnuna. Þeir prófuðu sig 

áfram með alla vinnslumöguleikana á sama tíma og þeir voru að leita svara við þeim 

spurningum sem ég hafði sett fram. Það tók þá ekki langan tíma að tileinka sér forritið og 

vinnslumöguleika þess, þekking þeirra á vinnslumöguleikum forritsins varð mjög fljótt 

mun meiri en mín. 

Á 6+1 víddir ritunar námskeiðinu lærði ég að kenna ritun eftir markvissum leiðum. Ég 

lærði að tala tungumál ritunar og fékk í hendurnar handbók sem leiddi mig áfram við 

kennsluna. 6+1 víddir ritunar er nálgun í ritunarkennslu sem tekur ritunina í sundur, 

skiptir henni upp í ákveðnar víddir sem kenndar eru aðskildar og þannig er hægt að 

einblína á eina vídd í einu en jafnframt skoða hvernig þær fléttast saman í ritsmíð 

nemenda. Útgangspunkturinn er sá að það þarf að kenna ritun til að nemendur nái tökum 

á henni og það þarf að kenna hana markvisst. Þetta námskeið og handbókin sem ég fékk 

að því loknu varð til þess að mér fannst ég geta kennt ritun, ég vissi loksins hvað ég átti 

að kenna og fékk hugmyndir að því hvernig ég gæti kennt ritun. Að finna verkefni sem 

hentuðu mínum nemendahóp var hins vegar það sem kom í veg fyrir að ég hæfi kennslu.  

Allir mínir nemendur hafa verið greindir með einhverfu og fram að þessu hafði það 

reynst mér ómögulegt að fá þá til að gera ritunarverkefni. Sumarið 2016 stóð ég frammi 

fyrir því að enn eitt skólaárið var liðið og ég var enn jafn ósátt við eigin frammistöðu þegar 

kom að ritunarkennslunni. Þetta sumar fékk ég hugmynd að útfærslu á verkefnavinnu 

fyrir ritunarverkefni sem ég taldi henta mér og þeim nemendum sem ég kenndi. 

Hugmyndin var að nýta spjaldtölvuna og Book Creator forritið í verkefnavinnu nemenda 
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en láta aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kennir leiða mig áfram í ritunarkennslunni. Ég 

ákvað að hætta að nota blýant og blað, setja spjaldtölvuna inn og nýta mér myndir til að 

kveikja áhuga nemenda minna á ritun. Ramminn utan um þetta allt saman, verkfærið 

sem leiddi mína vinnu voru síðan aðferðirnar sem 6+1 vídd ritunar kenna.  

Þegar ég hafði ákveðið að fara af stað með þetta verkefni settist ég niður til að 

skipuleggja tímana. Ég velti því lengi fyrir mér í hvaða tímum ég kæmi þessari 

verkefnavinnu fyrir og hvernig verkefni ég gæti lagt fyrir nemendur. Stundatafla mín var 

tilbúin og setti mér ákveðnar skorður því að þennan veturinn kenndi ég enga íslensku. Ég 

sá hins vegar að ég var með ákveðinn nemendahóp einu sinni í viku í tvöföldum tíma í 

jóga og lífsleikni. Ég hafði kennt lífsleikni síðustu tvo vetur og var ekki sátt við 

frammistöðu mína, hvorki ég né nemendur höfðum fundið okkur í þessum tímum. Þessir 

tímar höfðu alltaf snúist um að slökkva elda, það sem brann á nemendum þá vikuna var 

tekið fyrir í þessum tímum og þessi óvissa var eitthvað sem ég hafði ekki náð að finna mig 

innan. Þetta höfðu verið fjölbreyttir tímar og líf nemenda mótað þá. Við höfðum unnið 

með líkamann, þroskabreytingar, nethegðun, sumarfrí, jólafrí, páskafrí, öskudag, 

tannlæknaferðir, hreinlæti og viðeigandi hegðun eftir aðstæðum svo eitthvað sé nefnd. Í 

raun og veru höfðu þessir tímar verið nýttir í að bregðast við því sem var aðkallandi hverju 

sinni. Ég hafði hvorki fundið efni né vinnuform sem hentaði okkur við þessa vinnu og ég 

og nemendur fundu það. Mér fannst því tilvalið að samþætta þarna lífsleikni og ritun. 

Tími var kominn til breytinga á lífsleikni og ritun í mínum huga feykilega gott verkfæri til 

verkefnavinnu. Ég ákvað að leggja gamla námsefnið í lífsleikni til hliðar og byggja tímana 

upp frá grunni. Ég var ekki með neinar bækur heldur vann allt efnið í þemum og síðan 

unnu nemendur ritunarverkefni um efnið. Allir tímarnir voru eins upp settir og 

ritunarverkefnin voru alltaf um efni sem nemendur voru nýbúnir að fara í gegnum með 

kennara, efni sem snerti þá persónulega og búið var að vinna með áður en kom að 

ritunarvinnunni. Með þessu móti náði ég að skapa ramma utan um óvissuna og ramminn 

veitti mér jafnt sem nemendum öryggi. 

 Að skapa hvetjandi námsumhverfi 

Ég var nokkuð viss um að breytingar sem ég var að fara að gera myndu reyna á nemendur 

og mér fannst nauðsynlegt að koma til móts við þá á einhvern hátt. Í gegnum reynslu 

mína með þennan nemendahóp taldi ég nemendur hafa lítinn sem engan innri hvata til 

að vinna þessi verkefni og þar af leiðandi þyrfti ég að skapa námsumhverfi sem virkaði 

sem ytri hvati. Til að fá nemendur til að vinna ritunarverkefnin varð að vera einhvers 

konar umbun í lok tímans. Ég var lengi að finna út úr þessu því þetta mátti ekki vera 
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eitthvað sem setti allt starf í öðrum tímum á hliðina eða skapa vanda innan 

nemendahópsins. Allt nám nemenda í öllum fögum hafði verið sett eins upp. Nemandi 

vann ákveðin verkefni, fjöldinn var mismunandi en það sem var alltaf eins var að í lok 

tímans var ákveðið val í boði. 

Valið var alltaf sett upp af kennara og gat verið að teikna, púsla, lesa, hlusta á sögu, 

fara í tölvuna, vinna í spjaldtölvunni eða eitthvað annað. Að lokum ákvað ég að halda 

þessu formi sem við höfðum unnið eftir en breyta uppsetningu á valinu í lok tímans. Í 

stað þess að fá að velja eitt af einhverju þremur sem var í boði og ég hafði sett saman 

ákvað ég að gefa þeim þetta val algjörlega frjálst, þeir mættu velja sjálfir. Með þessu varð 

valið algjörlega þeirra og virkaði sem hvatning á þá til að ljúka verkefninu sem ég hafði 

sett fyrir, því nemendur langaði til að komast í frjálsa tímann. Mig grunaði að tölvan eða 

spjaldtölvan yrðu mjög vinsæl en ákvað að skipta mér ekkert að því.  

Ég mætti í fyrsta tímann með smá kvíðahnút í maganum en á sama tíma spennt því 

ég hlakkaði til að byrja þetta ferðalag okkar. Ég hafði lagt mikla vinnu í að undirbúa 

tímann vel, verkefnið „ég í sumarfríinu“ var tilbúið og sýnishornið mitt á verkefninu (sem 

var um það sem ég hafði gert í sumarfríinu) var tilbúið. Ritunarverkefnin voru unnin í 

lífsleiknitímunum og mikið af efni vetrarins því tengd nemendum persónulega og þess 

vegna ákvað ég að hafa sýnishornin mín persónuleg. Myndagrindin (sjá ljósmynd af 

verkefni mínu í Viðauka G) var með mynd af mér og síðan af því sem ég hafði gert í 

sumarfríinu (húsdýragarðurinn, sólarströnd, sundlaug, flugvél, bíó, bækur, grill). Ég var 

einnig búin að fara yfir mögulegar uppákomur og viðbrögð mín við þeim í huganum. 

Markmið mitt fyrir tímann var skýrt; að ná öllum af stað. Áhyggjur mínar um að 

breytingarnar myndu reynast nemendum erfiðar reyndust réttar eins og kom í ljós strax 

í fyrsta tíma. 

Fyrsti tíminn hjá mér og nemendum í þessu nýja verkefni var í dag. Ég byrjaði 

á að útskýra fyrir nemendum hvað við værum að fara að gera og hvernig 

verkefnin yrðu. Ég sýndi þeim síðan kennslubókina sem við höfðum unnið 

með í fyrra og talaði um verkefnin sem við höfðum unnið þá. Útskýrði síðan 

fyrir nemendahópnum að núna ætlaði ég að breyta einu, við myndum ekki 

vinna með verkefnabók heldur yrðu öll verkefnin unnin á spjaldtölvu í forrit 

sem heitir Book Creator. Ég sýndi þeim síðan sýnishorn af verkefni, en ég 

hafði útbúið verkefni þar sem ég vann út frá mér, myndir af mér og allt tengt 

mér og svo textabrot. Steinar komst að spjaldtölvunni, náði að opna forritið 

og finna eina mynd, skrifaði eitt orð „minn“ og svo varð hann mjög reiður og 

neitaði að vinna meira. Hann sætti sig engan veginn við breytt 



 

39 

vinnufyrirkomulag. Hann hefði alltaf unnið lífsleikniverkefni í tölvunni og 

síðan fengi hann alltaf frjálsan tíma. Ég reyndi að semja við hann en ekkert 

gekk, ég ákvað að taka ekki þennan slag. Aðrir nemendur voru farnir að vinna 

og ég mat það svo að ég myndi missa alla ef ég tæki þennan slag þarna. Ég 

valdi því að leyfa honum að vinna lífsleikniverkefni í tölvunni, kom honum að 

verki og hann jafnaði sig. (Rannsóknardagbók 31. ágúst 2016) 

Þegar ég horfi til baka sé ég að það var góð ákvörðun að taka ekki slaginn við Steinar á 

þessu augnabliki. Hann fékk að halda sinni rútínu. Hann settist við tölvuna og vann sitt 

lífsleikniverkefni (verkefni á nams.is eða ensk verkefni á vefnum) eins og hann hafði gert 

í fyrri lífsleiknitímum en ég gat hjálpað öðrum nemendum að komast af stað í að vinna 

sín ritunarverkefni. Siggi og Jón settust niður og fóru að vinna nýja verkefnið. Þeir fundu 

myndir á Netinu og settu inn í bókina sem þeir voru að vinna með í Book Creator. Þeir 

skrifuðu eina setningu við hverja mynd en ekki heildartexta. Ég valdi að gagnrýna ekki 

neitt, hlúa aðeins að nýjum vinnubrögðum, hrósaði þeim fyrir vinnuna og þakkaði þeim 

einnig fyrir það hversu vel þeir hefðu tekið í breytt vinnubrögð. Í frjálsa tímanum völdu 

þeir allir það saman, tíma í tölvunni. Ég leyfði það, tók þá ákvörðun þarna að ef þeir 

myndu velja tíma í tölvunni í allan vetur þá yrði það þannig. Frjáls tími í tölvunni var að 

virka vel sem ytri hvati. Í rannsóknardagbókina eftir tímann skrifaði ég:  

Góðu punktarnir í dag voru þeir að ég náði tveimur af þremur í að vinna eftir 

nýja forminu, set mér það markmið fyrir næsta tíma að ná öllum af stað í 

ritunarverkefnavinnu. Gerði hins vegar stór mistök í dag, áttaði mig ekki á því 

fyrir tímann að Steinar hafði aldrei unnið verkefni í Book Creator. Ég hefði 

byggt tímann öðruvísi upp hefði ég áttað mig á þessu fyrr. Algjört lykilatriði 

að nemendur kunni á forritið áður en ég set þá í verkefnavinnu í því. 

(Rannsóknardagbók 31. ágúst 2016) 

 

Þessi fyrsti tími var mikil eldskírn. Ég áttaði mig á að ég þurfti að vera meðvituð um 

hvernig ég leiði nemendur áfram í þessari vinnu stig af stigi. Það var í raun ekkert óeðlilegt 

við viðbrögð Steinars við nýjum kennsluháttum þegar ég áttaði mig á að ég var ekki 

aðeins að biðja hann um að vinna annars konar verkefni en hann var vanur, ég var líka að 

biðja hann um að gera það í gegnum verkfæri sem hann hafði enga þekkingu á. Ég fann 

strax þarna að mikil vinna beið mín og nemenda og ef ég á að vera alveg hreinskilin þá 

hefði ég líklega hætt þessari vinnu fljótlega ef ekki hefði verið fyrir þessa rannsókn. 
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 Myndirnar og hlutverk þeirra í ritunarkennslunni 

Ég valdi að nota myndir við ritunarkennsluna vegna þess að allt námsumhverfi þessara 

nemenda í skólanum er rammað inn með myndum. Stundatöflurnar hafa myndir til 

skýringa, dagsskipulag hvers og eins er byggt upp í gegnum myndir og dagatölin þeirra 

hafa myndir. Þegar ég hef rekist á veggi við kennslu þessa hóps þá hef ég einnig gripið til 

mynda jafnt sem myndbanda við kennsluna og það hefur gefist mjög vel. Ég valdi að láta 

nemendur vinna ritunarverkefnin á spjaldtölvur vegna þess að reynsla mín af því að vinna 

með þessum nemendum hafði sýnt að einhverra hluta vegna gengu tímar þar sem 

spjaldtölvan kom við sögu oft betur en aðrir. Með því að vinna ritunarverkefnin í 

spjaldtölvunni í Book Creator gátu nemendur einnig sótt sér myndir á einfaldan hátt og 

nýtt þær sér til stuðnings við vinnslu ritunarverkefnanna.  

Í stað þess að búa til beinagrind með orðum ákvað ég að prófa að láta nemendur búa 

til myndagrind. Myndagrindin var eins og beinagrind nema í stað orða voru myndir, 

myndir sem nemendur völdu til að segja sína sögu. Mín hugmynd var sú að með hjálp 

myndanna gætu nemendur komið skipulagi á söguna sem þeir vildu segja og þannig 

myndu þeir nota myndirnar sér til stuðnings við ritunarverkefnið. Myndirnar gætu 

hjálpað þeim að skipuleggja sögurnar sem þeir voru að búa til, grípa hugmyndir sem 

kviknuðu og halda þeim á meðan þeir væru að skrifa. Myndirnar myndu einnig hjálpa 

mér við að aðstoða þá. Með hjálp myndanna fengi ég skýrari hugmynd um hvað þeir 

væru að reyna að segja, ég gæti sett orð á allt það sem ég sá á þeim og þannig stutt þá í 

að setja hugmyndir sínar í orð. 

Í upphafi ritunarvinnunnar var öll áherslan á að leita að myndum á Netinu, skoða þær, 

finna myndir sem hentuðu hverju sinni og raða þeim upp. Eftir það var hægt að hefja 

textavinnu. Það sem kom mér mest á óvart í þessari vinnu með myndirnar var að á 

upphafspunkti sögugerðarinnar náðu myndirnar sem þeir völdu að segja söguna sem þeir 

voru að fara að vinna með.  

Myndirnar gerðu mér kleift að vinna með orð og orðaforða á merkingarbæran hátt, 

með því að skoða myndirnar sá ég í hvaða átt nemendur voru að fara og gat ég þá 

brugðist við með því að gefa þeim alls kyns dæmi um orð og setningar sem áttu við þær 

eins og dagbókarfærslan hér að neðan gefur til kynna. 

Þegar þeir byrja að vinna að myndagrindinni er dauðaþögn í stofunni. Þeir 

sitja bókstaflega hver í sínu horni í stofunni með spjaldtölvuna í fanginu, 

sumir sitja við borð en aðrir hafa komið sér vel fyrir á stólum og sitja jafnt 

sem liggja á þeim við vinnuna. Ég hef valið að skipta mér ekki af því þegar þeir 
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liggja fram á borð, hanga á stólnum úti við vegg eða þegar þeir hafa komið 

sér fyrir við tölvuborðin með fætur uppi á stól. Á meðan þeir eiga ekki á hættu 

að slasa sig eða þeir eru ekki að trufla aðra læt ég þetta vera óáreitt. Þegar 

þeir hafa komið sinni myndagrind saman þá skoða ég þær og í framhaldi af 

því fer ég að töflunni og við tekur vinna með orð og setningar. Með hjálp 

myndanna segja þeir mér frá því sem þá langar til að skrifa um og ég kem 

með dæmi um byrjanir á setningum, set fram dæmi um það hvernig hægt er 

að lýsa því sem þeir eru að fara að gera og síðan skrifa ég valdar setningar 

eða orð á töfluna. (Rannsóknardagbók 18. október 2016) 

Þegar nemendur voru búnir að ná tökum á vinnulaginu sjálfu, að búa til myndagrind og 

setja inn setningar þá fór ég hægt og rólega að auka kröfurnar til þeirra. Á sama tíma 

reyndi ég líka að stýra þeim meira áfram í vinnunni. Ég byrjaði á að biðja þá um að hafa 

myndirnar á einni síðu en texta á annarri. Síðan setti ég hámark á myndafjölda og lágmark 

á setningar. Eftir því sem leið á önnina sá ég ákveðin kaflaskipti eiga sér stað í vinnu 

nemenda, hlutverk myndanna í ritunarverkefnunum breyttist. Í upphafi höfðu þær bæði 

hjálpað nemendum að finna sögurnar sem þeir voru að fara að skrifa og haldið þeim við 

efnið, rammað sögurnar inn. Smám saman fóru nemendur að velja færri myndir í 

ritunarverkefnin. Nú voru þeir farnir að nota þær meira sem skraut eða sem hugmynd 

sem þeir skrifuðu um.  

Í dag urðu ákveðin kaflaskipti í vinnunni hjá okkur öllum. Í fyrsta skipti í vetur 

þá unnu nemendur ritunarverkefnið án þess að gera myndagrind. Í síðasta 

tíma gekk allt svo vel, engin mótmæli, allir unnu og við virtumst öll hafa 

fundið einhvern takt við þessa vinnu. Þetta varð til þess að ég lagðist yfir öll 

gögnin mín fyrir tímann í dag með það í huga að reyna að koma auga á 

eitthvað sem gæti útskýrt þennan nýja vinnutakt sem ég taldi mig og þá hafa 

fundið. Ég skoðaði ljósmyndirnar sem ég hafði tekið í tímanum, lagðist yfir 

það sem ég hafði skráð hjá mér í rannsóknardagbókina, skoðaði 

myndagrindina mína vel og vandlega og einnig lagðist ég yfir verkefnin þeirra. 

Eftir þessa vinnu taldi ég mig sjá nokkur atriði sem ég taldi liggja að baki 

þessum fína vinnutakti hjá okkur öllum. Í fyrsta lagi þá sá ég að allar 

myndirnar í myndagrindinni minni voru fyndnar eða asnalegar. Í öðru lagi þá 

sá ég að ég hafði skipt töflunni upp í þrjú svæði og ég notaði þrjá liti, einn á 

hvert svæði þegar ég vann á töflunni. Í þriðja lagi þá sá ég að einföld og skýr 
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fyrirmæli voru mjög áberandi hjá mér í þessum tíma. (Rannsóknardagbók 17. 

nóvember 2016 ) 

Eins og sjá má þá leitaði ég í gögnin mín í leit að svörum. Ég fann svo vel fyrir 

breytingunum sem átt höfðu sér stað en ég náði ekki að átta mig á hvað lá að baki þeim, 

hvað hafði breyst og hvers vegna? Eftir að hafa rýnt í gögnin sá ég að gerð myndanna var 

að skipta máli, það að koma með asnalega eða fyndna myndagrind virtist grípa athygli 

nemenda strax og setja tóninn fyrir tímann, öll vinnan varð skemmtilegri. Einnig sá ég að 

skipulega uppsett töfluvinna með litaskiptum svæðum og einföldum og skýrum 

fyrirmælum virtist einfalda vinnuna fyrir nemendur. Þeir áttuðu sig á því hvað ég var að 

biðja um og hvernig þeir áttu að vinna þetta. Þetta veitti þeim ákveðið sjálfstraust og þeir 

þorðu að byrja strax að vinna ritunarverkefnið án þess að nota myndir sem stuðning við 

vinnuna. 

Þarna urðu ákveðin tímamót, hlutverk myndanna í ritunarvinnunni hafði breyst og ég 

taldi nemendur nú tilbúna í að vinna ritunarverkefni með minni stuðningi frá myndum. 

Ég ákvað því að halda rammanum sem ég hafði byggt upp í kringum kennslustundina, 

vinna áfram með þrjá liti á töflunni og halda öllum fyrirmælum eins einföldum og 

mögulegt væri en í stað myndagrindar þá kynnti ég hugmyndagrind (sjá mynd af verkefni 

mínu í Viðauka H) fyrir nemendum. Hugmyndagrindin var blað með nokkrum myndum 

og hver mynd stóð fyrir ákveðna hugmynd en á sama tíma höfðu nemendur frelsi til að 

finna sér sína hugmynd innan hennar. Þessi fyrsta hugmyndagrind var með sex myndum, 

mynd eitt var af dreng að spila tölvuleik, mynd tvö sýndi bíómyndamerki, mynd þrjú var 

með merki Youtube, mynd fjögur var af nokkrum gæludýrum, mynd fimm sýndi 

tónlistarmerki og mynd sex var af teiknimyndarpersónu. 

Ég mætti með hugmyndagrind í tímann, hafði valið nokkrar myndir, prentað 

út og síðan kynnti ég fyrir þeim hugmyndavíddina (innihald ritverksins) sem 

hugmyndagrind. Nú sagði hver mynd ákveðna sögu eða stóð fyrir ákveðið 

þema. Með þessu tókum við næsta skref, við fórum frá mörgum myndum 

sem höfðu sagt eina sögu yfir í eina mynd sem gat sagt heila sögu. Fyrstu 

viðbrögð voru „ég veit ekki hvað ég vil skrifa um“ ásamt „ég veit ekki hvað ég 

á að gera“. Ég svaraði þessu með því að leggjast aftur yfir hugmyndagrindina 

mína með þeim og gefa þeim dæmi um það hvernig sögur ég myndi skrifa um 

hverja einustu mynd sem var á blöðunum „Þessi mynd er um vini, ef ég myndi 

velja mér þessa mynd þá myndi ég skrifa sögu um bestu vinkonu mína. Ég 

myndi byrja á því að segja frá því að ég ætti nokkrar vinkonur en eina bestu 



 

43 

vinkonu, síðan myndi ég segja frá henni, hvað hún heitir, hvar hún á heima 

og hvað við gerum saman“. Svona fór ég í gegnum hverja einustu mynd með 

nemendum, gaf dæmi um það hvernig sögur ég myndi semja og hvernig ég 

myndi byggja þær upp. Að þessu loknu treystu nemendur sér til að hefja 

ritunarvinnuna. (Rannsóknardagbók 17. nóvember 2016) 

 

Eins og sjá má þá hafði hlutverk myndanna við vinnslu ritunarverkefnanna breyst. Í stað 

myndagrindarinnar sem hafði verið sá stuðningur sem hafði náð nemendum af stað að 

rita var nú komin hugmyndagrind og hlutverk hennar var allt annað en 

myndagrindarinnar. Hugmyndagrindin virkaði eins og kveikja að hugmynd fyrir 

nemendur, hjálpaði þeim að finna sér efni til að skrifa um, en síðan unnu þeir textann án 

stuðnings mynda. Nú tók við tímabil þar sem nemendur unnu ritunarverkefnin á mjög 

ólíkan hátt, hlutverk myndanna í ritunarverkefnunum þeirra varð mismunandi.  

 Frumkvæði nemenda  

Ég fór af stað með þessa vinnu vegna þess að mér fannst ritun vera vannýtt verkfæri í 

kennslunni hjá mér og mér fannst ég knúin til að bæta úr þessu. Þrátt fyrir þessa 

sannfæringu mína, allt mitt nám og mína kennslureynslu þá náðu nemendur að koma 

mér á óvart í þessari vinnu. Þegar nemendur fóru að vinna ritunarverkefnin á ólíkan hátt 

stóð ég frammi fyrir stórri áskorun, einstaklingsmunurinn var svo mikill, námsstíll hvers 

og eins svo ólíkur og staða nemenda í íslensku mismunandi. Hvernig átti ég að vinna 

þetta? Gat ég komið til móts við hvern og einn þar sem hann stóð?  

Steinar þarf núna lengri tíma og ég verð að sinna honum strax. Hann bara 

getur ekki beðið eftir aðstoð án þess að reiðast og þess vegna byrja ég alltaf 

hjá honum. Fyrst klárum við öll saman vinnuna með kveikjuna eða efni tímans 

og síðan hefst verkefnavinnan sem er alltaf ritunarverkefni.  

Þá aðstoða ég Steinar við að fínpússa hugmyndina sína munnlega, hann 

byrjar ekki að skrifa fyrr en hann er búinn að fá staðfestingu frá mér á því að 

hugmyndin hans sé í lagi og síðan spyr hann mig um fjölda setninga sem hann 

þarf að skrifa. Þegar þetta er komið á hreint þá bókstaflega rekur hann mig í 

burtu, situr síðan í smá stund og segir ekki orð og svo virðist sagan flæða fram 

fullbúin. Að lokum finnur hann mynd sem passar við söguna og kallar „ég er 

búinn með verkefnið, nú er frjálst“. (Rannsóknardagbók 28. nóvember 2017) 
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Aðstoðin sem Steinar þurfti var allt öðruvísi en hinna nemendanna. Starf mitt með 

honum snerist um að staðfesta að hann væri að skilja rétt og síðan gefa honum skýr 

skilaboð um lengd textans sem hann átti að skrifa, ég þurfti hreinlega að gefa honum 

nákvæma tölu en á sama tíma þurfti val að vera til staðar. Ég leysti þetta með „ þú mátt 

ráða, viltu skrifa sex, sjö eða átta setningar?“ eftir því sem leið á veturinn bætti ég síðan 

við kröfur um lengd texta en setti þetta alltaf upp sem val „ þú mátt ráða, viltu skrifa átta, 

níu eða tíu setningar?“ Hann þurfti litla aðstoð með íslenskuhluta verkefnisins, hann 

þurfti bara að fá frið til að hugsa, þegar hugmyndin var komin og hann tilbúinn til að skrifa 

þá vafðist ekki fyrir honum að tjá sig í rituðu máli.  

Hinir tveir héldu hins vegar áfram að styðjast við myndirnar en núna unnu þeir með 

eina mynd sem stóð fyrir hugmynd. Myndin var samt enn sá stuðningur sem þeir hölluðu 

sér að við vinnuna, textinn sem þeir skrifuðu byggðist allur í kringum myndina.  

Siggi og Jón nota enn myndirnar til að hjálpa sér við ritunarvinnuna, núna 

hjálpar myndin þeim að finna söguna sem þeir vilja segja. Þegar þeir hafa 

fundið hana snýst mitt starf um að aðstoða þá við að koma skipulagi á söguna. 

Fyrst hjálpa ég þeim að finna aðalpersónuna eða atburðinn og síðan kem ég 

með hugmyndir að byrjun, oftast búa þeir samt til sína eigin, þeir grípa ekki 

eitthvað beint frá mér. Þegar ritunarvinnan er síðan hafin er ég í því að svara 

spurningum um efnið og að aðstoða þá við að koma orði á það sem þeir vilja 

segja. (Rannsóknardagbók 1. desember 2016) 

Eins og sjá má þá voru báðir hóparnir enn að vinna að hluta til með hugmyndir kennarans, 

ég kom með hugmyndagrind og þeir fundu sér eitthvað efni innan hennar til að skrifa 

um. Hlutverk mitt var hins vegar mikið breytt, ég var stöðugt í því að staðsetja þá í 

ritunarferlinu, hvar voru þeir staddir, hver voru næstu skref og hvernig gat ég komið til 

móts við hvern og einn þar sem hann var staddur. Á sama tíma var ég alltaf að reyna að 

flétta íslenskukennslu inn í ferlið, að setja orð á allt, hugtök og hluti á sama tíma og ég 

reyndi að svara spurningum þeirra eftir bestu getu. Þetta tímabil varði í þrjá mánuði, en 

þá gerðust tveir hlutir. Í fyrsta lagi þá fóru nemendur að finna sér sínar eigin hugmyndir 

til skrifa um. Hugmyndir þeirra voru til að mynda um skemmtilegar kvikmyndir, tölvuleiki, 

pirrandi samnemendur eða borgir í öðrum löndum. Í öðru lagi höfðu ritunarverkefnin 

breyst frá því að vera lýsingar á myndum eða frásögn byggð á mynd yfir í að nemendur 

fóru að skrifa um það sem þeim fannst eða eitthvað sem þá langaði til að gera. Myndirnar 

sem í upphafi höfðu verið sá stuðningur sem náði nemendum af stað að vinna 

ritunarverkefnin voru núna orðnar óþarfar í þeirri vinnu, núna komu myndirnar inn sem 
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skraut og voru valdar þegar nemendur höfðu lokið við að vinna ritunarverkefnin. Hlutverk 

myndanna í ritunarvinnu nemenda hafði því gjörbreyst á einum vetri, þær fóru frá því að 

vera stuðningur sem nemendur nýttu sér við vinnuna yfir í að vera skraut. 

 Að hægja á ferlinu 

Þegar ég fór af stað með þessa verkefnavinnu taldi ég mig hafa skýra hugmynd um hvað 

ég væri að fara að gera og hvernig ég ætlaði að gera þetta. Markmið mitt var að fá 

nemendur mína til að skrifa, að ná þeim af stað í ritun með því að nýta mér aðferðir þær 

sem 6+1 víddir ritunar kenna en aðlaga verkefnin að nemendum mínum. Ég var ákveðin 

í því að hlúa að áhuga og færni nemenda í ritun en vildi á sama tíma ekki að málfar, 

setningaskipan eða orðalag myndi trufla ritunarvinnuna. Ég vildi fyrst ná þeim af stað í 

að tjá sig með ritunarverkefnum, hitt kæmi seinna. Ég hafði sett saman tímaáætlun þar 

sem ég gerði ráð fyrir fjórum til sex vikum í hverja vídd og taldi það vera þokkalega 

raunhæft. Eftir fyrstu þrjá tímana var ég hins vegar orðin bæði uppgefin og hálf áttavillt í 

minni vinnu. Ég sá að ég yrði að breyta öllum tímaáætlunum mínum, allt var að taka 

margfalt lengri tíma en ég hafði gert ráð fyrir. 

Ég verð að breyta því sem ég er að gera, ég verð að hætta að horfa á það sem 

ég held að muni gerast og fara að taka eftir því sem er að gerast. Ég þarf að 

hafa verkefnin markvissari, fyrirmæli mín verða að vera nákvæmari og ég 

verð að smækka kennsluna hjá mér. 

 Ég get ekki ætt svona um víðan völl, hrúgað inn fyrirmælum og útskýringum 

sem nemendur mínir eru engan veginn að ná að fylgja eftir. 

(Rannsóknardagbók 11. október 2016) 

Þarna var ég búin að vera að kenna nýja færni á sama tíma og ég var að tileinka mér nýja 

kennsluhætti og ég fann að ég var komin að ákveðnum vendipunkti. Ég varð einfaldlega 

að breyta einhverju því ég var ekki að ná tökum á þessu og ég gat ekki lengur boðið 

nemendum mínum upp á þetta. Þrátt fyrir að vera með handbók 6+1 vídd ritunar mér 

við hlið og að hafa legið yfir henni og skipulagt tímana út frá þeim leiðbeiningum var ég 

einfaldlega ekki að ná tökum á þessu. Ég sjálf var enn það óörugg að kenna ritun að það 

þurfti bara pínulítið til að ég færi af braut í tímum og æddi af stað. Þetta gerðist iðulega 

þegar verkefnavinnan gekk vel. Nemendur höfðu náð tökum á ákveðnum þætti og sýndu 

sjálfstæði í vinnubrögðum en í stað þess að gefa nemendum mínum tíma til þess að njóta 

þessa áfanga var eins og ég missti sjónar á því sem ég var að reyna að gera. Það var eins 
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og allar gömlu hugmyndir mínar um ritunarkennslu tæku hreinlega yfir og ég bætti við 

nýjum kröfum sem áttu engan veginn við. 

Í stað þess að staldra við og hrósa, að veita nemendum tíma til að ná tökum á nýrri 

færni, gefa tíma í að æfa það sem þeir voru að ná tökum á brussaðist ég áfram. Ég varð 

of áköf og ruddi yfir þá enn fleiri fyrirmælum, að ég tali ekki um afskaplega ruglingslegri 

og óskipulegri leiðsögn. Það var eitthvað í þessari vinnu sem ég var ekki að ná utan um. 

Ég fékk endanlega staðfestingu á því þegar einn nemandi minn, sem var bæði orðinn 

þreyttur og pirraður sagði: „ Af hverju færð þú alltaf að ráða?“ 

Á þeim tímapunkti ákvað ég að setjast niður, leggjast yfir gögnin og reyna að greina 

stöðuna. Ég fór yfir verkefni nemenda, skoðaði hvað þeir höfðu unnið og hvernig. Ég 

lagðist einnig yfir mína vinnu, hvað var ég að gera og hvernig. Hvað var ég til að mynda 

að gera þegar vel gekk í tímum? En þegar illa gekk? Ég skoðaði einnig ljósmyndir sem ég 

hafi tekið af nemendum við vinnu sína og myndirnar sem ég hafði tekið af töfluvinnunni 

en þar gat ég séð hvernig ég hafði hagað innlögn hjá mér og unnið með verkefnið í 

samvinnu við nemendur. Í gegnum þessa vinnu sá ég að ég yrði að gefa nákvæmari 

leiðbeiningar, skýr fyrirmæli, leggja fyrir eitt verkefni í einu og verkefni sem náðu inn á 

þeirra persónulegu áhugasvið urðu að vera það sem ég byggði mína kennslu á. Ég sá 

einnig að ég þyrfti að hægja á mér og gera alla vinnu markvissari. Hvert verkefni mátti 

ekki vera of stórt eða of flókið. Það yrði að vera um eitthvað sem nemendur væru 

sérfræðingar í. 

Þannig gætu þeir einbeitt sér að því að ná tökum á nýrri færni í stað þess að eyða orku 

og athygli í að afla upplýsinga um viðfangsefni sem þeir þekktu lítið til á sama tíma og 

þeir væru að ná tökum á því að skrifa. Ég áttaði mig einnig á því að ég væri að læra að 

tileinka mér nýja starfshætti. Til að ná betur utan um það sem ég var að reyna að gera 

yrði ég að gefa mér tíma til að átta mig á hvernig best væri að vinna þessar áherslur með 

nemendum mínum. 

Ég ákvað því að taka víddirnar í sundur, að einblína á einn þátt í einu á meðan 

nemendur væru að ná sér af stað í að skrifa . Með því að einblína á ákveðna þætti, hægt 

og rólega, gafst mér ekki síður en þeim tími til að ná tökum á nýrri færni. Í fyrstu vann ég 

með hugmyndavíddina. Ég vann markvisst að því að kenna þeim að finna það sem átti að 

skrifa um. Ég komst að því að besta leiðin til að ná til þeirra var ef ég útskýrði allt sem ég 

var að biðja um á mismunandi vegu og gaf þeim dæmi á sama tíma um það hvernig væri 

hægt að gera þetta. Ég setti því fram hugmyndina, verkefni dagsins og aðstoðaði síðan 

nemendur við að finna og vinna sitt verkefni. Þegar þeir höfðu áttað sig á hvað og hvernig 

þeir áttu að vinna verkefnið hófust þeir handa. 
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Verkefni tímans í dag gekk vel, engin mótmæli í upphafi tímans og nemendur 

vel stemmdir. Ég rifjaði upp með þeim hvað hugmyndavídd væri og minnti þá 

á að við værum enn að vinna með hana. Ég valdi síðan hugmyndina og lagði 

inn „ég á fimmtudegi,“ ég fór í rólegheitum í gegnum hvað það er sem ég geri 

á fimmtudegi. Á sama tíma þá notaði ég tækifærið og spurði þá út í sinn dag 

„ ég fékk mér Cheerios í morgunmat, hvað fenguð þið ykkur? Ég fer alltaf 

keyrandi í skólann, hvernig farið þið? Ég fer í jóga á fimmtudögum eftir vinnu 

og síðan heim, hvað gerið þið eftir skóla?“ Með þessu móti fékk ég þá til að 

hugsa um verkefnið sem þeir áttu að fara að vinna og á sama tíma spunnust 

skemmtilegar samræður okkar á milli. Að þessu loknu fóru þeir að koma sér 

að verki en ég fór og skrifaði nokkrar hugmyndir af byrjunum á texta á töfluna 

„ég vakna alltaf klukkan 06:45 á fimmtudögum og..., mamma vekur mig á 

morgnanna og..., ég hata að fara á fætur og ..., ég elska að vakna á 

fimmtudögum og...“. Einnig gaf ég þeim dæmi um hvernig hægt væri að nota 

þessar byrjanir í setningum. Síðan minnti ég nemendur á að allar setningar 

byrja á stórum staf og enda á punkti. Þegar þessari vinnu minni var lokið voru 

nemendur að byrja að vinna verkefnin sín. (Rannsóknardagbók 3. nóvember 

2016) 

Ég nýtti mér tungumál ritunar sem 6+1 vídd ritunar kennir en útfærði kennsluna á þann 

hátt sem hentaði nemendum. Ég tók ritferlið í sundur og kenndi einn þátt í einu. Ég skipti 

þessu upp í nokkra hluta; um hvern er sagan, hvað gerist í sögunni og hvernig endar 

sagan. Í stað þess að setja þetta allt fram í einu eins og ég hafði áður gert gaf ég hverjum 

þætti þann tíma sem nemendur þurftu til að tileinka sér hann. Ég tók nokkra tíma í að 

vinna um hvern eða hvað sagan er. Á sama tíma og við unnum með þetta þá setti ég 

stöðugt orð á allt sem við unnum með. Stundum skrifaði ég þau á töfluna en stundum 

var vinnan í formi samtals. Á þessum tímapunkti áttaði ég mig á því hvernig ég gat fléttað 

íslenskukennslu inn í þetta og þá fór ég að skrifa nafnið á orðflokknum sem við vorum 

mest að vinna með á töfluna og síðan minnti ég stöðugt á þetta væri lýsingarorð eða 

sagnorð eða nafnorð við vinnuna. Þannig vann ég alltaf upphátt, öll aðstoð sem ég veitti 

einum hana fengu hinir á sama tíma. 

Mér finnst ég vera að ná betur utan um ritunartímana eftir að ég breytti eða 

réttara sagt hægði á mér í kennslunni. Það að fara svona hægt er ekki bara 

að henta nemendum mínum betur heldur líka mér. Nú gefst mér tími til að 

sökkva mér ofan í hvern þátt með þeim og við það að fara svona vel í hvern 
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þátt þá gefst mér tími til að sinna íslenskukennslunni miklu betur. Nú get ég 

stoppað og gripið það sem er að gerast í tímunum. Í dag voru allir byrjaðir að 

vinna þegar ég fékk spurningu varðandi orð en nemandinn gat ekki sagt mér 

hvaða orð hann vantaði en með því að sýna mér myndina sem hann var að 

vinna með áttaði ég mig á orðinu sem hann var að leita að. Hann vantaði 

lýsingarorð. Ég greip þetta „vantar þig lýsingarorð? Það eru orð sem segja 

hvernig hluturinn eða einstaklingurinn lítur út, orð eins og stór, lítill, góður, 

rauður, blár eða skemmtilegur„. Síðan aðstoðaði ég hann með því að nefna 

nokkur lýsingarorð sem áttu við myndina hans og þannig gat hann síðan valið 

sitt. Að þessu loknu hélt ég áfram, fór að töflunni og vann aðeins með 

lýsingarorðin þar. Ég tók örstutta kennslu í því hvað lýsingarorð eru, síðan 

hentum við alls kyns lýsingarorðum á milli okkar og ég skrifaði nokkur á 

töfluna. Að því loknu héldu allir áfram að vinna. (Rannsóknardagbók 11. 

nóvember 2016) 

Á sama tíma og við vorum að vinna með hugmyndavíddina þá fléttaði ég inn upplýsingum 

um stafsetningu, málfræði eða greinarmerki og notkun stórra stafa, allt eftir því hvernig 

spurningar ég fékk frá nemendum. Kúnstin var að grípa efnið og vinna með það í 

örsmáum skömmtum. Það tók ritunarkennarann Rögnu Sóleyju því svolítinn tíma að 

fæðast. Það tók mig tíma að finna mig í nýju hlutverki og það tók nemendur mína tíma 

að skrifa sig af stað. 

 Óöruggi mitt 

Ég er með margra ára reynslu af því að vinna með nemendum með sérþarfir og hef alltaf 

haft það fyrir reglu númer eitt að gefa nemendum tíma til að hugsa, að finna svarið sjálfir 

og gefið þeim tíma til að ná því sem ég er að kenna. Ég taldi mig vera nokkuð góða í þessu 

en vinnan í vetur sýndi allt annað. Ég upplifði mig í mótsögn við eigin hugmyndir og 

áherslur í kennslu þar sem ég gaf hvorki mér né nemendum nægan tíma. 

Ég kynnti nýtt vinnufyrirkomulag fyrir nemendum í síðustu viku. Það var 

líflegur tími og missti ég Steinar í mikil mótmæli. Það endaði með því að hann 

vann ekki ritunarverkefnið heldur lét ég hann vinna gamalt lífsleikniverkefni 

frá því í fyrra. Tíminn í dag kom því skemmtilega á óvart. Allir nemendur 

mættu vel stemmdir og eftir innlögn og síðan samræður um efnið með mér 

fóru þeir beint í að vinna sín verkefni. Lítið um mótmæli, fín stemming hjá 
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hópnum og allir kláruðu ritunarverkefnið. (Rannsóknardagbók 7. september 

2016) 

Þrátt fyrir að ég skrifi þetta í byrjun september tók það mig næstu fjórar vikurnar að sjá 

og meðtaka það sem ég skrifaði þarna. Á þeim tíma hafði ég ætt áfram og náð að reita 

Steinar til reiði í öllum lífsleiknitímunum. Í einum tímanum hafði ég skrifað lífsleikni en 

ekki læra í fyrirmælin á töfluna og þannig ruglað með fyrirmælin. Í tímanum þar á eftir 

hafði ég sett tvö verkefni inn í eitt án þess að átta mig á því „ ég í skólanum, ég heima hjá 

mér“ og það stoppaði alla nemendur í vinnu sinni þar til ég áttaði mig á mistökunum. Það 

sem varð síðan til þess að ég settist niður og lagðist yfir öll mín gögn voru viðbrögð 

nemenda í tíma í viku fjögur. Þá hafði ég enn og aftur skellt inn meiri og nýjum kröfum á 

nemendur í miðri vinnslu verkefnisins og þá fékk Steinar nóg, stóð upp, leit á mig og sagði 

„nú ferð þú í endurvinnsluna“ (Rannsóknardagbók 22. september 2016) en þessi setning 

var hans leið til að segja „nú er nóg komið“ og síðan vísaði hann mér með handabendingu 

út úr stofunni.  

Loksins náði hann til mín, ég heyrði í honum og tók til mín það sem sagt var. Eftir 

þennan tíma fór ég og prentaði út öll mín gögn, lagðist yfir dagbókina, skráningar úr 

tímum og ljósmyndirnar sem ég hafði tekið. Ég marglas allt efnið og margskoðaði 

myndirnar til þess að reyna að átta mig á því hvað var að gerast hjá mér og nemendum í 

þessari vinnu. Ég leitaði í gögnin mín með þá von í brjósti að þar fyndi ég eitthvað sem 

væri að fara fram hjá mér þegar ég var að kenna á gólfinu dagsdaglega. Eitthvað sem 

útskýrði það að Steinari leið ekki vel í þessum tímum. Við þessa vinnu áttaði ég mig á því 

að það tók Steinar heila viku að venjast miklum eða stórum breytingum eins og 

uppsetningu tíma, breytingum á vinnu verkefna eða breytingum á nemendahópnum. Ég 

gat kynnt þetta, útskýrt hvað við værum að fara að gera og hvernig og Steinar gat tekið 

við þessum upplýsingum en síðan varð ég að gefa honum tíma til að melta þetta, til að 

átta sig á þessu og meðtaka. Öðrum minni breytingum eins og vinnu með ólíkar 

hugmyndir sem ritunarverkefni gat hann unnið úr í tímanum en þegar um svona miklar 

breytingar var að ræða dugði ekki minna en vika fyrir hann.  

Eftir síðasta tíma settist ég niður og las yfir öll gögnin mín. Mér finnst það 

skrítið hvernig ég hef náð að sjá ákveðna hluti, skrá þá hjá mér en á sama 

tíma engan veginn meðtekið þá. Þetta er klárlega málið með samstarf okkar 

Steinars og það er ekki fyrr en núna, nokkrum vikum seinna sem ég átta mig 

á því hvað er í gangi. Það að fá tíma til að hugsa um það sem stendur til, að 

fá tíma til að meðtaka og eigna sér breytinguna sem er í gangi er honum 



 

50 

lífsnauðsynlegt. Hann verður að fá frið til að komast í gegnum sitt 

hugsanaferli áður en hann getur sest niður og hafið vinnuna. Ég virðist hins 

vegar vera orðin sérfræðingur í því að trufla hann við þessa vinnu, í miðju 

ferlinu hef ég ítrekað ætt af stað með meiri kröfur og náð að setja hann 

algjörlega út af laginu. Í raun og veru er með ólíkindum hvað hann hefur náð 

að vinna miðað við æðibunuganginn í mér. (Rannsóknardagbók 28. 

september 2016) 

Þessar hugrenningar mörkuðu ákveðinn vendipunkt í minni vinnu. Ég áttaði mig loksins á 

hvað var að valda árekstrum við Steinar í tímum. Þessi uppgötvun gjörbreytti því hvernig 

ég nálgaðist tímana, jafnt fyrir nemendur sem mig, því ég þurfti ekkert síður á þessum 

tíma að halda. Ég þurfti meiri tíma til að venjast nýjum kennsluháttum, til að læra og ná 

tökum á þessu nýja tungumáli ritunar sem ég var að læra á sama tíma og ég var að kenna 

þeim ritun. Á þessum tímapunkti mátti því vart á milli greina hvort okkar var nemandinn 

og hvort kennarinn, ég eða þeir.  

Ég bjó því til ákveðinn ramma utan um tímana þar sem ég gerði ráð fyrir því að öll 

þyrftum við tíma til að hugsa og meðtaka það sem við vorum að gera. Ég hægði á allri 

vinnu en þó aðallega á sjálfri mér. Það gekk nú samt ekki þrautalaust að standa við þessa 

ákvörðun eins og sjá má á ýmsum stöðum í rannsóknardagbókinni minni næstu vikurnar. 

Undarlegur tími að baki og öll mótmælin og allt vesenið skrifast alfarið á mig. 

Eftir á að hyggja sé ég að í gleðinni yfir því hversu vel hefur gengið mætti ég 

með verkefni sem þeir réðu engan veginn við, stökk fyrir svona tíu skref sem 

þeir þurfa nauðsynlega að taka áður en þeir geta unnið verkefnið sem ég kom 

með. Hugsa Ragna Sóley, hugsa! (Rannsóknardagbók 27. október 2016) 

Þarna var heill mánuður liðinn frá því ég hafði gert mér grein fyrir stöðu mála, en enn þá 

var ég að misstíga mig og þannig átti það eftir að ganga með mislöngu millibili til jóla.  

Í síðustu viku lærði ég að stundum fer ég fjallabaksleið afturábak á hækjum 

svo lengi er ég að átta mig. Hvað er þetta eiginlega með mig! Djöfull er þetta 

að taka mig langan tíma. Ég veit hversu mikilvægt það er að halda 

einbeitingunni og að halda mig við skipulagið, en samt er ég enn þá að tapa 

mér í gleðinni þegar vel gengur og þá eys ég yfir þá aukaverkefnum. Ég veit 

að þetta eru stundirnar sem ég á að gefa þeim tíma til að njóta þess að hafa 

náð tökum á einhverju, en ég bara hem mig ekki. Hvað er þetta! 

(Rannsóknardagbók 30. nóvember 2016) 
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Þarna var ég búin að átta mig á mikilvægi þess að gefa öllum tíma. Vandinn var sá að mér 

gekk bölvanlega að tileinka mér þetta. Ég var búin að sjá að þeir þurftu góðan tíma til að 

venjast verkefnunum. Þeir þurftu tíma til að skrifa sig af stað og þeir þurftu tíma til að 

njóta þess þegar vel gekk. Allt var að taka tíma, miklu lengri tíma en ég hafði áætlað, líka 

nám kennarans. Í desember urðu síðan ákveðin kaflaskil í vinnunni. Þá náðum ég og 

nemendur ákveðnum takti við ritunarvinnuna. 

Því betur sem mér gengur að lesa hópinn því auðveldari verða tímarnir fyrir 

mig og nemendur. Því öruggari sem ég er í því sem ég er að gera, þeim mun 

auðveldar á ég með að taka góðar ákvarðanir þegar ég er á gólfinu að kenna. 

Þetta sést einna best á því að þrátt fyrir að ég sé núna stöðugt í að auka 

kröfurnar í rituninni þá eru mótmæli nemenda svo til horfin. Galdurinn liggur 

í að lauma inn efninu og það verður að gerast á réttum tíma og efnið verður 

að vera af réttri þyngd. Ég þarf að vera með stöðu hvers nemenda á hreinu, 

hvað þeir séu tilbúnir að kljást við og þetta þarf að gerast hægt og rólega. 

(Rannsóknardagbók 18. desember 2016) 

Því betur sem mér gekk að átta mig á stöðu nemenda því betri varð ég í því að koma með 

verkefni sem þeir gátu unnið án þess að lenda í vandræðum. Þegar nemendur gátu unnið 

án þess að stoppa algjörlega þá gengu tímarnir vel. Í allri þessari vinnu hafði ég verið svo 

upptekin af ritunarhlutanum að allt það sem var að gerast í lífsleikninni hafði næstum því 

farið fram hjá mér. Þegar ég loks áttaði mig á því að eitthvað mikið hafði breyst varðandi 

samskipti nemenda í tímum lagðist ég enn og aftur yfir gögnin mín og sá sama mynstrið 

þar og í ritunarhlutanum. Ég var búin að skrá allt og skrifa um og taka myndir af en ég 

hafði engan veginn meðtekið það sem var að gerast. Allar þessar nýju áherslur voru að 

taka alveg óskaplega langan tíma hjá mér, en loksins þegar ég var orðin sátt við hvernig 

ritunartímarnir voru að ganga fór ég að átta mig á hvernig lífsleiknitímarnir voru farnir að 

standa undir nafni. Það er eiginlega vægt til orða tekið að segja að það hafi tekið mig tíma 

að átta mig á því hvað var að gerast. Einnig má segja að ég hafi engan veginn verið 

undirbúin fyrir áhrifin sem vinnan við ritunarverkefnin hafði á nemendur og samskipti 

þeirra hver við annan og síðan við mig í tímum. 

 Aukin samskipti nemenda 

Ég valdi að kenna ritun í lífsleiknitímunum vegna þess að ég hafði svo óskaplega mikla trú 

á því að ritun væri verkfæri sem gæti bætt lífsgæði þeirra nemenda sem ég var að kenna. 

Ég vissi af fenginni reynslu að það að hafa myndir sem hluta af verkefnum hafði gefist vel 
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og þess vegna ákvað ég að blanda þessu saman og láta reyna á þetta. Þrátt fyrir allan 

minn undirbúning, lestur greina, vinnuna við að samþætta námið og allar mínar pælingar 

hugsaði ég þetta samt aldrei til enda. Hvað gerist ef þetta tekst? Hvaða áhrif hefur þetta 

á nemendur og samband mitt við nemendur? Mun þetta breyta lífsleiknitímunum? Ég 

var því engan veginn undirbúin fyrir það sem gerðist. 

Þar sem ég stóð og hjálpaði Sigga með hjálp myndanna að koma orði á það 

sem hann langaði til að segja þá datt Steinar eiginlega inn í samtalið með „ ég 

á systur“ og mér til mikillar undrunar þá svaraði Siggi: „ ég líka, er þín lítil?“. 

Síðan héldu þeir áfram að tala um systkini sín og uppgötvuðu að þeir áttu 

ýmislegt sameiginlegt.  

Þeir áttu báðir yngri systkini, þeim fannst það báðum ferlega leiðinlegt og 

þeim fannst algjörlega óþolandi þegar lítil börn komu inn í herbergin þeirra 

og fiktuðu í dótinu þeirra. Þessu hafði ég ekki átt von á, þannig að ég bara 

stóð þarna og hlustaði, skráði þetta ekki einu sinni hjá mér fyrr en eftir tímann 

þegar ég settist niður og skrifaði hjá mér hugleiðingar mínar eftir vinnuna. 

(Rannsóknardagbók 22. september 2016) 

 

Það var eins og vinnan með myndirnar hefði komið einhverju af stað hjá nemendum, við 

það að koma hugsunum sínum í orð og við það að skrifa og koma skipulagi á hugsanir 

sínar fæddust alls kyns spurningar hjá þeim. Það var eins og þeir yrðu allt í einu forvitnir 

eða fengu smá áhuga hver á öðrum og því sem aðrir voru að gera. Þetta var fyrsta 

skráning mín á spjalli þeirra á milli og ég skráði þetta eiginlega bara vegna þess hversu 

undrandi ég varð á þessu. Það tók mig næstum heilan mánuð að taka eftir því sem var að 

gerast í þessum tímum. 

Í dag náði ég loksins að grípa og meðtaka það sem er að gerast í tímunum hjá 

mér þegar það gerðist. Ég hef verið svo upptekin við að horfa, hlusta, skrá, 

skrifa og taka myndir að ég hef algjörlega með öllu misst af því sem er að 

gerast þegar það gerist, ég hef séð það en ekki meðtekið. En nú sá ég og 

meðtók og það var yndislegt. Nemendur eru farnir að tala saman, þeir tala 

við hvern annan og við mig, mest eru þetta spurningar um verkefnið og 

verkefnavinnuna en einnig dettur inn ein og ein persónuleg spurning og það 

sem meira er sá sem er spurður svarar, ekki bara ég. Ótrúlega skemmtileg 

þróun og eitthvað sem ég er ekki að sjá í öðrum tímum. (Rannsóknardagbók 

18. október 2016) 
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Þetta spjall sem var að eiga sér stað á milli nemenda á meðan þeir skrifuðu, hélt síðan 

áfram í frjálsa tímanum hjá þeim. Ég efast stórlega um að ég hefði gripið þessa þróun ef 

ég hafði ekki verið að vinna svona markvisst, þetta fór næstum fram hjá mér þrátt fyrir 

að ég hefði verið viðstödd, setið og skráð og fylgst með. Þetta var að gerast í þeim hluta 

tímans sem ég stýrði á engan hátt. Þetta spjall byrjaði oft þegar ég hafði lokið við innlögn 

mína og samtal okkar um verkefnið var búið. Á þessum tímapunkti sat ég og þagði, 

skrifaði í rannsóknardagbókina mína og skráði hjá mér það sem ég heyrði og sá.  

En fljótlega fóru nemendur að beina spurningum sínum um allt mögulegt til mín líka. 

Ég hafði sett þessar pásur inni í tímana því mig vantaði tíma til að skrá og skrifa hjá mér 

það sem var í gangi. Mig grunaði ekki hvaða áhrif þetta myndi hafa á samskipti nemenda 

og samskipti þeirra við mig.  

Þar sem ég sat og skrifaði tók ég eftir því að Steinar var vissulega sestur og 

byrjaður í frjálsa tímanum í tölvunni en í stað þess að setja á sig heyrnartólin 

og útiloka okkur eins og hann hefur vanalega gert, var hann nú að hlusta á 

okkur. Hann var meira að segja með annað heyrnartólið ekki alveg yfir eyranu 

og hann var ekki bara að hlusta, hann skaut inn athugasemdum : 

„Stekkjarstaur er fyrstur, svo Giljagaur og svo Stúfur.“ Þarna vorum við að 

ræða um jólin og jólasveinana og ég var ekki með röðina á þeim á hreinu, það 

var Steinar hins vegar. Ég veit eiginlega ekki hvað er að gerast. Það er eins og 

einhver hafi ýtt á takka hjá þeim og þeir eru farnir að tala við hvern annan og 

það sem er enn ótrúlegra er að það er eins og opnað hafi verið fyrir flóð 

frásagna og spurninga sem þeir beina til mín. (Rannsóknardagbók 12. 

desember 2016) 

Þegar dagbókarfærslan að ofan er skrifuð var komið fram í desember. Á þeim tímapunkti 

var eins og einhverjar stíflur hefðu brostið og spurningar nemenda um það sem þeir voru 

að gera í skólanum og utan hans flæddu yfir mig. Í gegnum þessa vinnu fór ég að kynnast 

algjörlega nýrri hlið á nemendum og uppgötvaði að það var ansi margt sem brann á þeim 

og mikið var um alls kyns misskilning. Nemendur misskildu ýmislegt varðandi sambönd 

fólks og samskipti. Ég varð að útskýra hluti eins og það að eiga kærasta eða kærustu þýddi 

ekki að maður mætti gera hvað sem er við viðkomandi eða hann við mann sjálfan. Síðan 

virtust aðrir nemendur skólans vera í því að sýna þeim klámfengt efni sem nemendum 

mínum gekk illa að átta sig á og mikið var um alls konar hugtakarugling. Mitt hlutverk var 

því allt í einu orðið miklu veigameira en ég hafði áður gert mér grein fyrir. Ég var í því að 

leiðrétta, útskýra og upplýsa þá um alls kyns hluti.  
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 Ritun sem leið til að skilja lífið 

Þrátt fyrir tröllatrú mína á ritun sem verkfæri og einbeittan vilja minn til að kenna hana 

markvisst með það að markmiði að auka lífsgæði nemenda minna komu áhrif hennar mér 

í opna skjöldu. Spurningar og vangaveltur nemenda sem fylgdu í kjölfar breyttra áherslna 

og vinnubragða í lífsleiknitímunum voru eitthvað sem ég hafði einfaldlega ekki hugsað út 

í og þar af leiðandi var ég engan veginn undirbúin til að takast á við verkefnið sem beið 

mín. 

Traustið sem nemendur eru að sýna mér er allt annað en undanfarin ár. Ég er 

að fá mjög persónulegar spurningar frá þeim sem eru að reynast mér mjög 

krefjandi, einnig eru þeir að tala við mig um hluti sem ég hef mjög takmarkaða 

þekkingu á. Ég sérhæfði mig í ensku í grunnnáminu og í framhaldsnáminu var 

það lestur og lestrarkennsla. Það að kenna kynfræðslu er eitthvað sem ég hef 

svo til engan grunn í eða reynslu af að kenna. Þetta er allt að koma mér í opna 

skjöldu. Ég hef verið svo einbeitt í því að kenna ritun að ég horfði fram hjá 

áhrifum hennar á námið í lífsleikni. Ég er eiginlega alveg miður mín yfir þessu 

því mér finnst ég ekki standa undir væntingum þeirra. Ég hef hvorki svör né 

þekkingu á því hvernig ég á að vinna með þetta efni. (Rannsóknardagbók 12. 

janúar 2017) 

Á þeim tímapunkti sem ég dreg fram hér að ofan áttaði ég mig á að ritunin var orðin mun 

meira en þjálfun nemenda í að setja niður orð og setningar á blað. Í gegnum þá vinnu að 

finna leiðir til að hvetja nemendur til að skrifa út frá eigin reynslu skapaði ég einnig rými 

þar sem nemendur upplifðu bæði traust og sáu tækifæri til að setja fram og spyrja um 

ýmis konar málefni sem brunnu á þeim. Í stað þess að ná að fagna þessum áfanga og 

njóta vinnu minnar með nemendum stóð ég ráðþrota gagnvart því sem var að gerast. Ég 

fann sterkt fyrir eigin vanþekkingu og reynsluleysi í tengslum við spurningar nemenda. 

Efnið sem mér fannst ég engan veginn ráða við var kynfræðsla og úrvinnsla á öllu kláminu 

sem virtist vera alls staðar í umhverfi nemenda. Ég var komin í þá aðstöðu að ég var 

aðilinn sem þeir leituðu til með vangaveltur sínar og spurningar. Ég velti fyrir mér hvort 

ég gæti staðið undir þessu hlutverki. Fyrstu viðbrögð voru að leita til annarra kennara 

með þá von í brjósti að þeir gætu tekið þessa kennslu að sér, en á sama tíma fannst mér 

ég vera að bregðast nemendum. Þeir voru að leita til mín. 

 Í ljós kom að enginn annar kennari var að fá þessar spurningar eða vangaveltur frá 

þeim. Ég gerði því það sem ég geri alltaf þegar ég er stopp með eitthvað, ég googlaði 
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þetta og eftir nokkra leit fann ég námskeið sem ég taldi geta veitt mér þá aðstoð sem ég 

var að leita að.  

Þetta var námskeið hjá Greiningar-og ráðgjafastöð ríkisins sem hét Kynheilbrigði-

hagnýtar kennsluaðferðir sem nýtast börnum og unglingum með þroskafrávik. Á þessu 

námskeiði fékk ég leiðsögn í því hvernig ég gæti kennt nemendum með þroskafrávik 

kynfræðslu, einnig var ómetanlegt að fá tækifæri til þess að segja frá því sem ég var að 

eiga við og heyra í öðrum, jafnt fagfólki sem foreldrum. Að námskeiði loknu keypti skólinn 

nýtt kennsluefni fyrir mig en þetta nýja námsefni var eins og sniðið að mínum þörfum, 

þetta voru þemahefti um ýmislegt tengt líkamanum, samskiptum, sjálfsmyndinni og 

netnotkun. Með þessi þemahefti við höndina gat ég rammað inn efni kennslunnar og mér 

fannst ég ná utan um það sem ég var að kenna. Einnig var ekkert mál að vinna verkefni 

út frá þessu efni á ritunarformi. 

Lífsleiknitímarnir hafa einfaldlega sprungið út. Þeir einkennast nú af 

samræðum og spurningum um allt milli himins og jarðar. Enn bætist við spjall 

í tímum og nemendur leita til mín með ýmislegt. Það er spjallað um líðan, 

reiði, pirring, stríðni, rifrildi og síðan fæ ég frásagnir af skemmtilegum 

atvikum. Mitt hlutverk er líka breytt, ég virðist vera orðin eins konar 

úrvinnsluvél fyrir þá því ég fæ stöðugt spurningar varðandi það sem þeir eru 

að sjá og heyra í skólanum. Ég fæ spurningar um Netið og allt efnið sem er 

þar, einnig er ég mikið í því að útskýra fyrir þeim muninn á ýmsum hlutum 

eins og t.d. muninn á klámi og kynlífi, muninn á kynfræðslu og klámi, að ég 

tali ekki um allar spurningarnar um hinar ýmsu tegundir kláms. Það sem er 

að koma mér á óvart, fyrir utan allt traustið sem mér er sýnt og þá staðreynd 

að þeir eru að segja mér frá persónulegum hlutum er ruglingur þeirra á hinum 

ýmsu hugtökum. (Rannsóknardagbók 16.febrúar 2017) 

Mitt hlutverk sem kennara var gjörbreytt. Í stað þess að ákvarða áherslur sem ég vildi að 

nemendur tileinkuðu sér var ég orðin þátttakandi í námi nemenda. Mér fannst þetta 

afskaplega krefjandi hlutverk. Nemendur virtust nýta þessa tíma í að flokka og vinna úr 

upplýsingum og atvikum sem brunnu á þeim. Þeir voru því ekki bara farnir að spjalla 

saman, þeir hlustuðu á hvern annan, tóku virkan þátt í samtalinu og skutu inn 

athugasemdum eða deildu reynslusögum á sama tíma og þeir voru að reyna að vinna úr 

efni sem þeim fannst stundum erfitt, stundum spennandi og stundum skemmtilegt. Í 

þessari vinnu áttaði ég mig á því að skilningur þeirra á hinum ýmsu hugtökum var lítill 

sem enginn. 
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Einnig rak ég mig fljótt á að það var alveg sama hversu undirbúin ég kom í tímana. Ég 

lenti stöðugt í óvæntum uppákomum sem mér fannst ég ráða misvel við. Að neðan er 

dæmi sem undirstrikar þann tilfinningarússíbana sem ég upplifði á þessum tíma. 

Tíminn í dag var mjög óvenjulegur og krefjandi. Alltaf þegar ég tel mig vera 

að ná einhverjum tökum á þessari blessaðri lífsleiknikennslu gerist eitthvað 

sem ég hafði engan veginn séð fyrir. Eftir daginn í dag er ég á því að stórir 

skammtar af B-vítamíni til að róa taugakerfið sé orðið mér lífsnauðsynlegt, 

held það séu ein til tvær sterkar taugar eftir í mínum líkama, allar hinar hanga 

á bláþræði. (Rannsóknardagbók 9. mars 2017) 

Í tímanum sem ég vísa í að ofan voru ég og nemendur á kafi í vinnu með skilgreiningar og 

útskýringar á hugtökum eins og einkarými og almannafæri og hvaða hegðun væri 

viðeigandi á þessum stöðum. Ég hafði eytt miklum tíma í að byggja upp grunn hjá þeim 

varðandi líkamann og hin ýmsu sambönd sem fólk á í. Þetta hafði ég gert með því að fara 

vel í ýmsa hegðun og hvernig fólk hagar sér í ólíkum samböndum ásamt fræðslu um hvað 

gerist í líkamanum á unglingsárunum. Þetta hafði gengið vel, skemmtilegar samræður 

orðið til, þeir lagt til frásagnir um ýmislegt eins og „ Jói og Gunna eru kærustupar“ eða 

„ég ætla aldrei að eignast barn“ eða „þess vegna er ég með bólur.“ Við vorum því búin 

að vinna mikið saman að því að auka skilning þeirra á þessu flókna umhverfi sem 

unglingsárin eru. Einnig hafði ég eytt miklum tíma í að fara vel í hugtök eins og 

kynfræðsla, kynlíf, kynhneigð, klám, nekt og nektarmyndir. Ég hafði því mætt í þennan 

tíma frekar slök og komin með pínu sjálfstraust varðandi þessa kennslu. Ein spurning eða 

réttara sagt svar mitt við henni breytti því snarlega. Spurningin sem olli straumhvörfum í 

líðan minni þennan dag var „ Ragna Sóley, hvað er nauðgun?“  

Í dag lenti ég í einni af erfiðustu uppákomum vetrarins. Þrátt fyrir allt sem á 

undan er gengið hafði ég aldrei hugsað út í hvernig ég myndi taka á dekkri 

hliðum kynfræðslunnar. Eftir langa umhugsun svaraði ég „nauðgun er þegar 

einhver meiðir einkastaðina þína eða kemur við þá án leyfis.“ Steinar var allt 

annað en sáttur við þetta svar, stóð upp og ætlaði fram. Ég reyndi að róa hann 

en ekkert gekk. Hann var svo reiður og honum virtist líða svo illa. Ég endaði á 

að bjóða honum að fara í frjálsan tíma í tölvunni sem hann þáði. Þar sat hann 

það sem eftir var tímans og leiddi okkur hjá sér. (Rannsóknardagbók 9. mars 

2017) 
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Viku seinna, þegar kom að næsta tíma í lífsleikni stóð Steinar fyrir utan stofuna og neitaði 

að koma inn í tíma. Ég áttaði mig strax á því hvað var að angra hann og settist niður með 

honum fyrir utan stofuna og sagði „ Steinar ég lofa að tala ekki um neitt ljótt í þessum 

tíma. Í dag ætla ég bara að tala um herbergi og hús og tölvur, ekkert ljótt.“ Þetta dugði. 

Hann ákvað að treysta mér og kom inn í tíma. Og hér endar þessi rannsókn. Næstu skref 

eru í raun að átta mig á hvernig ég nálgast erfið viðfangsefni eða umræðuefni með 

nemendum. Kannski eru viðbrögð Steinars í dæminu að ofan hluti að því ferli að opna 

rými til að takast á við erfiðar spurningar. Í framhaldinu þarf ég að átta mig á hvernig 

hægt er að vinna áfram með þetta ferli á forsendum nemenda. 

Eins og sjá má hér að ofan þá var ég engan veginn undirbúin fyrir áhrifin sem breytt 

fyrirkomulag í lífsleiknitímunum hafði á það sem var að gerast í tímunum. Áhrif 

ritunarverkefnanna og myndanna við vinnslu þeirra voru dásamleg en á sama tíma alveg 

feykilega krefjandi. 

 Samantekt 

Það að nota aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir til að efla mig sem ritunarkennara 

gafst mér vel. Í upphafi var handbókin minn helsti stuðningur. Þangað leitaði ég alltaf 

þegar ég var að skipuleggja verkefnin og setja upp ramma fyrir tímana hjá mér. Þar hafði 

ég aðgang að þeim orðaforða sem notaður er til að lýsa því sem einkennir góð ritverk. 

Mér fannst það efla mig sem ritunarkennara svo þangað leitaði ég stöðugt allan veturinn. 

Mér fannst ég loksins ná tökum á því kenna ritun. Mér fannst ég vita nákvæmlega hvað 

ég var að fara að kenna og hvað það kallaðist. Ég fékk orð á hlutina og varð því samkvæm 

sjálfri mér. Það hjálpaði bæði mér og nemendum. Við lærðum öll að tala tungumál ritunar 

á sama tíma og við vorum öll að læra að setja okkur inn í ný hlutverk. Ég að verða 

ritunarkennari og nemendur að gera ritunarverkefni.  

Ný nálgun kallaði á breytt vinnubrögð og aðra hugsun í ritunarkennslunni og það tók 

mig tíma að finna minn takt í vinnunni. Í fyrstu dró ég á eftir mér allar gömlu 

hugmyndirnar mínar um ritunarkennslu þar sem kennarinn ákvarðar ritunarverkefni 

nemenda og ritun snýst um málfar, setningaskipan og orðalag. Lítið þurfti til þess að ég 

færi af þeirri braut sem 6+1 vídd ritunar markaði mér. Þá fór ég frá skipulaginu og 

hreinlega hellti yfir nemendur alls kyns óskipulegri og ruglingslegri kennsluóreiðu sem 

mér fannst ekkert eiga skylt við fagleg vinnubrögð. En ég náði að finna mig í þessari vinnu 

og eftir á að hyggja hugsa ég að þessi óreiða hafi verið hluti af því ferli að tileinka sér ný 

vinnubrögð. Í framhaldi af því fannst mér ég ráða betur við verkefnið, þær áherslur sem 

ég vildi tileinka mér. 
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 Mér fannst ég loksins vera orðinn sá ritunarkennari sem ég vildi vera. Nemendur 

þurftu einnig tíma til að finna sig í þessari vinnu. Fyrst þurftu þeir tíma til að venjast 

breyttum vinnubrögðum. Síðan þurftu þeir tíma til að eigna sér ólíka færniþætti við 

vinnslu ritunarverkefnanna. Öll þessi vinna tók lengri tíma en ég hafði áætlað í upphafi. 

Það að nota myndir við verkefnavinnuna gafst vel. Myndirnar studdu nemendur við 

hugmyndavinnuna. Þær hjálpuðu þeim að finna sér efni til að skrifa um og halda sig við 

það. Myndirnar hjálpuðu mér einnig að hjálpa nemendum. Þær urðu til þess að ég gat 

unnið skipulega með þeim þegar kom að því að skrifa. Með því að skoða myndirnar sem 

þeir höfðu valið sá ég hvert þeir voru að fara, hvað þeir vildu skrifa um. Þá gat ég unnið 

markvisst með orðaforða, gefið þeim dæmi um upphaf texta og hjálpað þeim að raða 

frásögninni upp í rökrétta röð. Án myndanna hefði ég ekki getað þetta. Eftir því sem 

nemendur urðu sterkari í að setja hugmyndir sínar í orð breyttist hlutverk myndanna. 

Þær fóru frá því að vera sá stuðningur sem byggði upp sögurnar þeirra yfir í að verða 

skraut sem studdi frásögnina sem var komin. 

Það breytti áherslum lífsleiknitímanna algjörlega að setja alla verkefnavinnu í 

ritunarform. Vissulega hafði ég mikla trú á ritun sem verkfæri í námi þegar ég hóf þessa 

vinnu, en ég hafði aldrei ímyndað mér áhrifin sem hún hafði á tímana í lífsleikni. Ég var 

engan veginn undirbúin fyrir þær breytingar, það traust sem skapaðist í þessum tímum 

og sú innsýn sem nemendur veittu mér inn í huga þeirra og heim gaf kennslunni nýtt gildi. 

Nemendur voru farnir að læra til að skilja sig og umhverfi sitt betur. 

Meginniðurstaðan þessarar vinnu er því sú að 6+1 vídd ritunar nálgunin gafst mér vel 

í ritunarkennslunni. Hún efldi mig og varð til þess að ég öðlaðist sjálfstraust við kennslu 

ritunar. Mér fannst ég vita hvað og hvernig ég ætti að kenna þessa færni. Einnig lærði ég 

að ritun er gott verkfæri til að vinna með í lífsleiknitímum hjá nemendum með sérþarfir, 

en þetta tekur tíma og þarf að vera vel skipulagt. Þessi vinna reyndi mikið á mig og mína 

fagmennsku, ég þurfti reglulega að endurskoða hugmyndir mínar um hlutverk kennarans, 

að endurskoða hugmyndir mínar um það hvernig kennari ég vildi vera. Ég hef alltaf 

aðhyllst nemendamiðaða kennslu og það er sú nálgun sem ég vinn eftir í mínu starfi. 

Vinnan í vetur setti allt í nýtt samhengi, bjó til nýja staðla fyrir mig og mitt starf. Ég þurfti 

að hafa mig alla við og nýta mér alla mína reynslu, innsæi og þekkingu þar sem ég tókst 

á við hverja áskorunina á fætur annarri jafnt við skipulagningu kennslunnar sem og í 

kennslunni sjálfri. Ég er breytt manneskja, ég er breyttur kennari, fagmennska mín efldist 

og starfskenning mín tók stökkbreytingu .  

Það sem stendur upp úr eftir þennan vetur er bætt líðan nemenda, með aukinni 

þekkingu á eigin líkama, kynfræðslu og hinum ýmsu samskiptum fór þeim að líða betur. 
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Þessi vinna breytti einnig þeirra samskiptum við mig og á milli þeirra. Það var eins og þeir 

hefðu áttað sig á því að þeir voru allir að ganga í gengum það sama, allir að verða 

unglingar og þá breytist svo ofboðslega margt.  

Það að fá tækifæri til þess að verða þátttakandi í námi nemenda og vinna með 

viðfangsefni sem brunnu á þeim var ákaflega krefjandi en á sama tíma eitt það 

skemmtilegasta sem ég hefi nokkurn tímann gert. Ég held ég hafi aldrei í lífinu lært jafn 

mikið. Ég tel að þessi vinna eigi eftir að reynast mér gríðarlega vel í starfi mínu sem 

sérkennari, ég hef fengið nýtt verkfæri í hendurnar og mun halda áfram að nota það. 
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5 Umræður  

Hér á eftir mun ég fara yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og skoða þær í ljósi 

annarra rannsókna og hugmynda hugsmíðahyggju. Tilgangurinn með þessari rannsókn 

var annars vegar að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á nám nemenda minna í ritun 

og hins vegar að skoða áhrif ritunar á nám í lífsleikni. Markmiðið var að finna fleiri leiðir 

sem ég gæti nýtt við kennslu ritunar og þannig að efla mig sem ritunarkennara. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær: „Hvernig get ég nýtt mér aðferðir þær sem 6+1 vídd 

ritunar kynnir til að efla mig sem ritunarkennara?“ og „Hvernig nýti ég ritun sem verkfæri 

í lífsleiknikennslu hjá nemendum með einhverfu?“ 

Ég skipti umræðunum upp í fjóra kafla þar sem ég leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum. Ég byrja á að greina frá því hvernig ég nýtti 6+1 víddir ritunar 

til að byggja upp ritunarkennslu. Síðan kemur kafli um áhrif ritunar á nám í 

lífsleiknitímum, þá starfskenning mín og að lokum samantekt. 

 6+1 vídd ritunar og uppbygging ritunarkennslu 

6+1 vídd ritunar nálgunin er módel sem aðstoðar kennara og nemendur við að 

skipuleggja ritunarvinnu sína og þróa sameiginlegt tungumál. Þetta módel býður upp á 

einstaklingsmiðaða nálgun og veitir kennurum góðan stuðning í að skipuleggja og vinna 

markvisst með ólíka þætti ritunar á mismunandi stigum í ritunarferlinu (Culham, 2006).  

Ég starfa við það að kenna nemendum með einhverfu og stundum er eins og við séum 

einfaldlega ekki að tala sama tungumálið. Það að koma hugsunum sínum í orð hefur 

reynst nemendum mínum erfitt. Þetta hefur einnig reynst mér erfitt og krefjandi því ég 

sá oft að eitthvað var að angra eða vefjast fyrir viðkomandi, en ég náði ekki að aðstoða 

hann við að koma því frá sér. Ég fór af stað með þessa vinnu því ég trúði að nemendur 

ekki bara gætu heldur þyrftu að ná tökum á ritun til að tjá hugsun sínar og tilfinningar. 

Fram að þessum tíma hafði mér gengið afleitlega að fá nemendur til að vinna 

ritunarverkefni.  Ég ákvað að breyta minni nálgun á ritunarkennslu.  

6+1 vídd ritunar módelið gerir kennurum kleift að byggja upp markvissa 

kennslunálgun og útfæra hana á þann hátt sem hentar þeim nemendum sem hann vinnur 

með hverju sinni (Education Northwest, e.d.).  

Þetta er verkfæri sem hver kennari beitir þegar hann kennir ritun. Kennarinn stýrir 

vinnunni og gefur nemendum þann tíma sem þeir þurfa í verkefnið. Það að ná tökum á 

ritun er bæði tímafrekt og krefjandi verkefni (Culham, 2006). Módelið veitti bæði 

stuðning til að vinna markvisst með ritun og gaf frelsi til að útfæra verkefnavinnu út frá 
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áhuga og getu nemenda. Það tók mig tíma að ná tökum á því að kenna ritun markvisst og 

á merkingarbæran hátt. Eftir erfiða byrjun ákvað ég að hægja á öllu og gefa okkur þann 

tíma sem við þurftum í vinnuna. Ég ákvað að hætta að horfa á það sem ég héldi að myndi 

gerast og taka eftir því sem væri að gerast. Í framhaldinu tókst mér að smækka hvert 

skref í kennslunni hjá mér og einbeita mér að hluta víddar og láta nemendur stýra hraða 

kennslunnar. Í kjölfarið náðum ég og nemendur mínir meiri takti og þeir urðu einbeittari 

við vinnu sína. Í reynsluleysi mínu hafði ég látið kennsluáætlunina stýra vinnu minni og í 

leiðinni horft fram hjá því sem 6+1 vídd ritunar módelið leggur áherslu á, það að 

einstaklingsmiða nálgunina.  

Nemendur sem greindir hafa verið með einhverfu vinna best þegar fyrirmæli eru 

einföld, kennarinn er með skýrar kröfur og lýsing á verkefnum er greinargóð (Stokes o.fl., 

2017). Við að vinna með hluta hverjar víddar fyrir sig náði ég að kortleggja stöðu 

nemenda betur og flétta ólíkum víddum saman á merkingarbæran hátt. Í upphafi 

einbeitti ég mér að skýrum fyrirmælum. Ég mætti með sýnishorn af unnum verkefnum 

sem ég fór í gegnum lið fyrir lið með nemendum. Ég leitaðist við að setja orð á allt sem 

nemendur voru að gera. Í upphafi var mikilvægt að gefa nemendum orð til að byrja að 

skrifa. Þegar sú vinna var komin vel af stað áttaði ég mig enn fremur á því að vinna með 

lýsingarorð var nauðsynleg. Með því að hægja á ferlinu og skipta því upp í smærri skref 

náði ég að flétta betur saman ólíkar víddir ritunar og laga vinnuna að námsstíl nemenda. 

Á þennan hátt nýtti ég mér módel 6+1 vídda ritunar mér til stuðnings við uppbyggingu 

tímanna og vinnu með ritunarverkefnin. Í þessari vinnu áttaði ég mig á hversu mikilvægt 

það var að hægja á og gefa nemendum tíma til að ná tökum á þeim þáttum sem við vorum 

að vinna með.  

Í vinnu með nemendum sem greindir hafa verið með einhverfu er mikilvægt að setja 

verkefni upp á einfaldan og aðgengilegan hátt (Carnahan og Williamson, 2016). Sjónræn 

námsgögn, myndir og hvers kyns aðstoðartæki auðvelda nemendum með einhverfu 

námið (Marckel o.fl., 2006). Þau hjálpa nemandanum að halda einbeitingunni ásamt því 

að gera verkefnin áþreifanleg (Rao og Gagie, 2006).  Í minni vinnu nýtti ég myndir mikið 

við ritunarvinnuna. Í upphafi nýtti ég myndirnar til að fá nemendur til að rita. 

Myndagrindin var sá stuðningur sem hjálpaði þeim að koma skipulagi á frásögn sína og 

að fékk þá til að rita.  

Seinna fóru nemendur að nýta myndirnar sem kveikju að hugmynd. Myndin hjálpaði 

þeim að finna sér efni til að skrifa um, en textinn var síðan unninn án stuðnings mynda. Í 

lok vetrar voru myndirnar aðeins nýttar sem skraut. Í gegnum þessa vinnu lærði ég hversu 

mikilvægur sjónrænn stuðningur er þegar leggja á inn nýja færni, það að hafa mynd sem 
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stuðning við vinnslu ritunarverkefnisins hjálpaði ekki bara nemandanum að halda 

einbeitingunni og að gera verkefnið áþreifanlegt, myndirnar hjálpuðu mér.  

Með þeirra aðstoð fékk ég innsýn inn í það hvað nemandinn var að hugsa og um hvað 

hann vildi skrifa. Þá gat ég hafist handa við að kenna þeim að byggja frásögnina upp, að 

koma skipulagi á hana og síðan hófst vinna með orðaforða. Myndirnar gerðu mér kleift 

að vinna markvisst með tungumálið, að vinna markvisst að því að aðstoða nemandann 

við að koma hugmyndum sínum og hugsunum í orð. Myndirnar virkuðu eins og ný tenging 

við heim nemenda. Tenging sem gaf mér færi á því að vinna markvisst með þeim að því 

að auka orðaforða þeirra.  

 Nemendur með einhverfu vinna best þegar kennarinn er með skýrar kröfur og lýsing 

á verkefnum er greinargóð (Stokes o.fl., 2017). Vinnan við þessa rannsókn sýndi mér 

þetta, ég sá hversu mikilvægt það var að byggja verkefnin upp skref fyrir skref og að hafa 

kröfurnar mjög skýrar. Það að ég kom með unnin verkefni í tíma og útskýrði lið fyrir lið 

hvernig ég hafði unnið það og hvað ég var að biðja nemendur um að gera virtist róa 

nemendur. Þetta öruggi breytti andrúmsloftinu, virtist gera verkefnin viðráðanleg. Þessi 

nýja tenging við nemendur sem vinnan með myndirnar hafði veitt mér gerði mér nú kleift 

að tengja verkefnin við áhugasvið nemenda. Það varð síðan til þess að nemendur fóru að 

sýna frumkvæði við vinnuna og einnig lengdust ritunarverkefnin.  

 Ritun er flókið ferli sem gerist á mismunandi tíma og mismunandi hátt hjá 

nemendum (Kellogg, 1993). Staða nemenda í ritunarferlinu stýrir vinnu kennarans. Þyngd 

verkefna og leiðsögn kennarans þarf að taka mið af því hvar nemandinn er staddur í 

ritunarferlinu (Carnahan og Williamson, 2016., Graham o.fl., 2001). Í gegnum 

rannsóknarferlið áttaði ég mig betur á hvernig nemendur höfðu hver sinn námsstíl og að 

staða þeirra í ritunarferlinu var misjöfn. Vinna mín með Steinari snerist til dæmis um að 

staðfesta skilning hans á verkefninu á meðan Siggi og Jón þurftu aðstoð við að koma 

skipulagi á söguna sem þeir vildu segja. Nemendur þurftu tækifæri til að vinna 

ritunarverkefnin á ólíkan hátt og ég þurfti að átta mig á hvernig ég gæti lagað námið að 

hverjum og einum, ég þurfti að koma til móts við hvern og einn þar sem hann stóð, aðeins 

þannig gengu tímarnir vel. 

Ritun er gagnlegt verkfæri til að tjá hugmyndir og skoðanir (Gadd og Parr, 2017). Til 

þess að ná upp góðri færni í ritun þurfa nemendur að fá tækifæri og tíma til að æfa sig 

og þeir þurfa að fá aðstoð, það þarf að kenna þetta (Graham og Harris, 2016).  

6+1 vídd ritunar módelið reyndist mér vel við að skipuleggja kennslu mína. Með því 

að taka ritunarferlið í sundur og einblína á hluta hverrar víddar náði ég að vinna 

markvisst. Ég áttaði mig fljótt á að ég yrði að miða hraða vinnunnar við nemendur, þeir 
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stýrðu. Ég sá að það að ná tökum á ritun er ferli sem þarf að gefa tíma í. Kennarinn þarf 

tíma til þess að byggja upp merkingarbæra ritunarkennslu. Kennarinn þarf tíma til að átta 

sig á stöðu nemenda í ritunarferlinu, síðan þarf hann tíma til þess að sníða kennsluna að 

þörfum hvers og eins. Nemendur þurfa líka tíma, þeir þurfa tíma til að átta sig til hvers er 

ætlast, hvernig þeir geta nýtt rýmið til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar. Sveigjanleiki 

er einnig nauðsynlegur, kennarinn þarf að vera tilbúinn til þess að breyta út frá fyrri 

áætlunum og hlusta eftir röddum nemenda. Smám saman náði ég að tileinka mér 

aðferðina og nemendur að nýta hana til að tala um það sem skipti máli. Þegar ég hafði 

fundið minn takt í ritunarkennslunni áttaði ég mig á því hvernig sú vinna sem ég var búin 

að fara í gegnum hafði leitt mig inn á nýjar slóðir, nú stóð ég frammi fyrir nýrri áskorun. 

Lífsleiknitímarnir voru gjörbreyttir, ritun var orðin leið til að skilja lífið. 

 Áhrif ritunar á nám í lífsleiknitímum 

Í lífsleikni eiga nemendur að fá tækifæri til þess að þroska samskiptahæfni sína með það 

að markmiði að verða færir um að eiga innihaldsrík samskipti við aðra. Til þess að geta 

átt í innihaldsríkum samskiptum við aðra þarf viðkomandi að þekkja sjálfan sig, 

tilfinningar sínar og skoðanir á ólíkum málum. Viðkomandi þarf einnig að geta skilið það 

samfélag sem hann er hluti af (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Ritun er gagnlegt 

verkfæri til að tjá hugmyndir, skoðanir og koma skilaboðum áleiðis, og er þannig stór hluti 

af lífi og félagslegum samskiptum fólks (Cannella-Malone o.fl., 2015., Gadd og Parr, 

2017). Ég valdi að kenna ritun í lífsleiknitímum vegna þess að ég hafði mikla trú á að ritun 

væri verkfæri sem gæti hjálpað nemendum að koma hugmyndum og skoðunum sínum á 

framfæri og þannig bætt lífsgæði þeirra nemenda sem ég var að kenna. Ég færði því alla 

verkefnavinnu nemenda í lífsleikni yfir á ritunarform.  

Árangurinn fór langt fram úr mínum væntingum. Með breyttu námsumhverfi og nýrri 

nálgun á vinnu með efnið í lífsleikni þar sem ritun gegndi lykilhlutverki náði ég að skapa 

traust innan hópsins og milli mín og nemenda.  

Við að koma hugsunum sínum í orð og að koma skipulagi á hugsanir sínar í gegnum 

ritun fóru ýmsar vangaveltur og spurningar að fæðast hjá nemendum. Þeir fóru að „tala 

við hvern annan og við mig“ (Rannsóknardagbók, 12. desember, 2016). Í fyrstu voru þetta 

mest spurningar um verkefnið og verkefnavinnuna en síðan fóru að detta inn ein og ein 

persónuleg spurning og þar var ekki bara ég sem svaraði spurningunum. Sá sem var 

spurður byrjaði að svara þeim. Þrátt fyrir trú mína á ritun sem verkfæri þá fann ég að 

þetta var þróun sem kom mér á óvart. 
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Að skrifa um eigin tilfinningar og reynslu getur haft góð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu einstaklinga. Með skrifunum er eins og einstaklingurinn nái að skrifa sig frá eða í 

gegnum tilfinningarnar, nái að koma skipulagi á þær og vinna úr þeim (Smyth, 1998). Í 

gegnum samþættingu ritunar og lífsleikni tók ég eftir því hvernig nemendur fóru að fá 

áhuga á hver öðrum og því sem aðrir voru að gera. Þetta spjall milli nemenda byrjaði oft 

þegar ég hafði lokið við innlögn mína og samtal okkar um verkefnið var búið. Á þessum 

tímapunkti sat ég og þagði, skrifaði í rannsóknardagbókina mína og skráði hjá mér það 

sem ég heyrði og sá. Nemendur fóru þá að tala saman „Stekkjarstaur er fyrstur, svo 

Giljagaur og svo Stúfur.“ Þarna vorum við að ræða um jólin og jólasveinana og ég var ekki 

með röðina á þeim á hreinu, það var Steinar hins vegar. Þetta var þróun sem ég hafði ekki 

séð fyrir þegar ég hóf þessa rannsóknarvinnu. Fljótlega fóru nemendur einnig að beina 

spurningum sínum um allt mögulegt til mín. Ég fékk spurningar um hluti eins og „ Ragna 

Sóley trúir þú á guð?“ og „ hvers vegna stríða strákar, en stelpur eru góðar?“ og „ Ragna 

Sóley hvað er nauðgun?“  Ég fór að kynnast áður óþekktri hlið á nemendum mínum. Í 

gegnum þessa vinnu lærði ég að nemendur þurfa bæði stuðning en umfram allt tíma til 

að átta sig á eigin spurningum og koma þeim í orð.   

Einstaklingar með einhverfu eiga margir hverjir í miklum vandræðum með félagsleg 

samskipti. Þeim gengur illa að lesa í öll þöglu merkin sem eiga sér stað í samskiptum fólks 

(Marris, 1999). Það þarf að kenna nemendum sem greindir hafa verið með einhverfu um 

ólík samskipti og einnig á að upplýsa þá og aðstoða við að skilja þann veruleika sem þeir 

lifa í (Greenspan og Wieder, 1999). Eins og sjá má í niðurstöðukaflanum þá uppgötvaði 

ég í gegnum þessa vinnu að ýmislegt brann á nemendum. Þeir leituðu til mín með 

spurningar um samskipti fólks, sögðu mér frá því sem þeir voru að upplifa eða skildu ekki. 

Í tímum birtust samtöl um um líðan, reiði, pirring, stríðni, og rifrildi. Síðan fór ég að fá 

frásagnir af skemmtilegum atvikum. þetta var ný þróun og eitthvað sem ég hafði ekki 

þurft að takast á við fyrr.  

Mitt hlutverk breyttist einnig. Ég fór að fá stöðugar spurningar varðandi það sem þeir 

eru sáu og heyrðu í skólanum. Að vinna með verkefnin á ritunarforminu breytti öllum 

okkar samskiptum og mitt hlutverk varð mun veigameira en mig hefði nokkurn tímann 

grunað. Ég var orðinn sá einstaklingur sem nemendur leituðu til þegar þeim gekk illa að 

skilja félagsleg samskipti fólks. Í gegnum þetta rannsóknarverkefni og ritunaráherslurnar 

sem ég var að innleiða áttaði ég mig í fyrsta skipti á hvað það getur raunverulega þýtt að 

kenna félagsleg samskipti, og það breytti sýn minni á kennarastarfið.  

Við það að vinna ritunarverkefnin virtust nemendur ná að koma skipulagi á skoðanir 

sínar og langanir og í kjölfarið var eins og þeir væru að kynnast sjálfum sér á nýjan hátt. 
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Þessi aukna sjálfsþekking veitti þeim tækifæri til þess að þroska samskiptahæfni sína og í 

framhaldinu jókst skilningur þeirra á umhverfi sínu og því samfélagi sem þeir voru 

þátttakendur í. Tímarnir tóku nýja stefnu. Lífsleiknitímarnir einfaldlega sprungu út. Þeir 

fór að einkennast af samræðum og spurningum um allt milli himins og jarðar. Enn bætist 

við spjall í tímum og nemendur leita til mín með ýmislegt. 

Breytingin á milli ára lá í því að ég nálgaðist mitt hlutverk á nýjan hátt og mitt hlutverk 

sem kennara hafði gjörbreyst. Í stað þess að ákvarða áherslur sem ég vildi að nemendur 

tileinkuðu sér var ég orðin þátttakandi í námi nemenda. Nemendur virtust nýta þessa 

tíma í að flokka og vinna úr upplýsingum og atvikum sem brunnu á þeim. Mér fannst 

þetta afskaplega krefjandi hlutverk. 

 Starfskenning mín 

Nemendamiðuð kennsla gengur út á að kennari aðlagar kennsluna að þeim nemendum 

sem hann er að kenna hverju sinni. Það er einnig talið mikilvægt að nemendur fái sjálfir 

að vera virkir þátttakendur í eigin námi og að hlutverk kennara sé að skapa umhverfi þar 

sem nemendur fá tækifæri til þess að læra og þroskast (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010). Ég hef aðhyllst nemendamiðaða kennslu allan minn kennsluferil. Þegar 

ég hóf þessa rannsóknarvinnu stóð ég í þeirri trú að ég væri nokkuð fær í því að aðlaga 

kennslu mína að nemendum. Vinnan í vetur kenndi mér að það má alltaf gera betur og 

ég upplifði mig í mótsögn við eigin hugmyndir og áherslur í kennslu.  

Við það að skrá, skrifa í rannsóknardagbók og taka ljósmyndir í tímum fékk ég aðra 

sýn á kennsluna hjá mér og það sem þar gerðist. Í gegnum rannsóknarferlið skoðaði ég 

reglulega gögnin mín til að átta mig á því sem var að gerast í eigin kennslu og hvernig best 

væri að halda áfram.  

Í lok september lagðist ég í fyrsta sinn yfir gögnin mín. Það var þá sem áttaði mig á 

hversu mikilvæg þessi skráning var. Í gegnum það að skrá niður vinnu mína  uppgötvaði 

ég hvernig ég náði að sjá ákveðna hluti, skrá þá hjá mér en á sama tíma engan veginn náð 

að meðtaka það sem var að gerast. Í gegnum þessa fyrstu greiningu kom ég auga á að ég 

var kannski ekki þessi skipulagði kennari sem ég taldi mig vera. Þarna kom ég auga á 

hvernig ég æddi áfram, ruglaði með fyrirmæli og bætti við meiri kröfum inni í miðjum 

verkefnum. Þessi mjög svo óskipulagða og ruglingslega kennsluóreiða setti nemendur í 

vanda eins og sjá má í niðurstöðukaflanum þar sem Steinar virðist ítrekað vera að reyna 

að biðja um frið til að vinna án þess að ég tæki eftir því. Með því að átta mig á því sem 

var að gerast í tímum gat ég meðvitað búið til ákveðinn ramma utan um tímana þar sem 

ég gerði ráð fyrir því að við öll þyrftum tíma til að hugsa og vinna í friði. Á þessum 
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tímapunkti mátti vart á milli greina hvert okkar væri nemandinn og hver kennarinn, ég 

eða nemendur mínir. Það að rannsaka starfið mitt á sama tíma og ég var að kenna, að 

vera að skrá og rannsaka á sama tíma og ég var að tileinka mér ákveðna kennslunálgun 

kenndi mér hversu mikilvægt það er að fylgjast vel með því sem maður er að gera. Hvort 

maður sé í reynd að kenna í samræmi við þær hugmyndir sem maður telur sig vera að 

gera. Þessi vinna sýndi mér að ég sem kennari get alltaf verið að bæta mig í starfi.  

Það að skapa umhverfi sem hvetur til náms, að vera fyrirmynd í orði og verki og 

aðstoða nemendur við uppbyggingu þekkingar er hluti af starfi þess kennara sem 

aðhyllist hugmyndir hugsmíðahyggju (Naylor og Keogh, 1999). Í þessari rannsókn var ég 

í sömu stöðu og nemendur. Ég var að reyna að byggja upp nýja þekkingu með mér til þess 

að efla mig sem kennara. Þessi reynsla varð til þess að sýn mín á mig sem kennara 

breyttist. Ég þurfti að ná að byggja upp þekkingu mína í samvinnu við nemendur. Oft 

mætti ég í tíma með „verkefni sem þeir réðu engan vegin við“ og „stökk yfir svona tíu 

skref sem þeir þurftu nauðsynlega að taka áður en þeir gátu unnið verkefnið“ 

(Rannsóknardagbók, 27. október, 2016). Í upphafi fann ég áþreifanlega fyrir eign 

vanþekkingu og reynsluleysi. Þegar einstaklingar fá tækifæri til að leysa verkefni í gegnum 

samskipti eykst þroski og geta og næstu verkefni geta því verið flóknari (Moll, 1992). Ég 

upplifði þetta sjálf í þessari vinnu. Ég var að ná tökum á nýrri kennslunálgun á sama tíma 

og ég var að læra að vera rannsakandi. Það var ekki fyrr en ég hægði á öllu og gaf mér og 

nemendum tíma í vinnuna sem við fundum okkur takt. Þá sá ég áhrifin sem það hafði að 

fá að takast á við verkefni við hæfi og að fá að læra á eigin hraða. Þetta lærði ég í gegnum 

samskipti mín við nemendur, leiðbeinendur og samkennara.  

Nemendur eiga sjálfir að fá að byggja upp sína þekkingu. Þetta eiga þeir að gera með 

því að fá að rannsaka og vinna með efnið sem þeir eru að læra um, með því að fá að gera 

sjálfir og þannig byggja þeir upp sína persónulegu þekkingu í gegnum reynslu og þátttöku 

(Dewey, 1963).  

Í þessari rannsókn var ég bæði nemandi og kennari og fann á eigin skinni hvaða áhrif 

það hefur að fá að rannsaka og vinna með efni á sama tíma og viðkomandi er að læra um 

það. Það að móta eigin þekkingu og gera að sinni hljómar svo einfalt og þægilegt. Að 

koma þessu í framkvæmd reyndist hins vegar geysilega flókið og krefjandi. Mér fannst ég 

stundum „fara fjallabaksleið afturábak á hækjum“ (Rannsóknardagbók, 30. október, 

2016) svo lengi var ég að átta mig á því sem var að gerast. Ég skildi ekki af hverju þetta 

tæki mig svona langan tíma. Minnti mig ítrekað á hversu mikilvægt það er að halda 

einbeitingu og skipulagi og gefa tíma til að njóta litlu sigranna á ferðalaginu,  
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Á þessum tíma stóð ég frammi fyrir því að þurfa að taka ákvörðun um það hvernig 

kennari ég vildi vera, því ég var ekki sátt við það sem ég sá. Það að vera fagmaður krefst 

þess að viðkomandi er í stöðugri sjálfsskoðun, kennari sem vinnur þannig hættir aldrei 

að rannsaka sjálfan sig og kennslu sína (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002). Þetta er ferli sem 

tekur tíma, leiðsögn og gerist á vettvangi (Ericsson o.fl., 2007). Fagmennsku þarf að hlúa 

að og hana þarf að rækta (Jón Torfi Jónasson, 2012). Ég settist niður og lagðist yfir gögnin 

mín, greindi, túlkaði og mat. Eftir miklar vangaveltur og leit að svörum sá ég ákveðið 

mynstur. Ég rakst aftur og aftur á sömu setningarnar sem ég hafði skrifað um, atriði og 

hluti sem ég hafði komið auga á í tímum en ekki náð að læra af. Setningar eins og „mætti 

með verkefni sem þeir ráða engan veginn við,“ „af hverju get ég ekki haldið mig við 

skipulagið?“ og „náði enn á ný að trufla Steinar við vinnu sína, hvað er þetta með mig!“  

Það að hægja á mér og gefa okkur öllum tíma til að ná tökum á nýrri færni reyndist 

mér mjög erfitt. Ég þurfti tíma til að ná tökum á því að kenna ritun og aðlaga kennslu 

mína að námslegri stöðu nemenda minna.  Ég þurfti tíma til að átta mig á ritunarferlinu 

og því hvar hver nemandi var staddur í því ferli. Nemendur mínir þurftu tíma til þess að 

ná tökum á nýrri færni, tíma til þess að venjast nýjum kennsluháttum, tíma til þess að 

vinna verkefnin í friði. Við þessa sjálfsskoðun öðlaðist ég dýpri skilning á eigin 

starfskenningu og hugmynd minni um það hvernig fagmaður ég vildi vera. Ef ég vildi að 

nemendur næðu tökum á þeirri færni sem ég var að leggja upp með þyrfti ég einfaldlega 

að gefa þeim tíma til þess.  

Með því að taka stjórn á eigin þekkingu, með því að efla hæfni sína til að tala faglega 

um starf sitt þá styrkist fagmennska viðkomandi (Edda Kjartansdóttir, 2010). Ein besta 

leiðin til að efla fagmennsku kennara er með starfendarannsóknum (Sigurrós 

Erlingsdóttir, 2013). Þetta á vel við mína upplifun af því að gera starfendarannsókn. Í 

gegnum það að greina það sem ég var að gera og tala um það fannst mér ég eflast sem 

fagmaður. Það að gera starfendarannsókn reyndi mikið á mig og mína fagmennsku.  

Ég mætti hverri áskoruninni á fætur annarri og þessi vinna krafðist þess af mér að 

endurskoða hugmyndir mínar um mig sem kennara og almennt um hlutverk kennara. Við 

lok þessarar rannsóknarvinnu stend ég frammi fyrir því að starfskenning mín hefur breyst 

mikið. Ég er einfaldlega breytt manneskja. Ég hef eflst sem kennari. Ég sé nú 

ritunarkennslu sem leið til að kynnast nemendum og hugmyndum þeirra, leið til þess að 

hjálpa þeim að þroska eigin hugsanir um lífið og tilveruna. Og það sem meira er. Ég veit 

hvað ég á að gera og hvernig ég get nálgast þessa kennslu.  

Í gegnum þessa vinnu hef ég komist að því af eigin raun hversu mikilvægt það er að 

kennarar fái tækifæri til að rannsaka eigin starfshætti. Til að koma betur til móts við 
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ólíkan bakgrunn og getu nemenda þarf skólasamfélagið að skapa rými fyrir rannsóknir 

kennara á eigin starfsháttum. Þetta er bæði eflandi vinna sem skapar nýja þekkingu og 

eftir stendur sterkari fagmaður. Aukin þekking á mér og mínum kennsluháttum hefur 

veitt mér ákveðið frelsi, mér finnst ég vera mun öflugri fagmaður, ég hef öðlast 

sjálfstraust, ég þori að láta í mér heyra. 

 Samantekt 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var annars vegar að skoða eigin starfshætti og áhrif 

þeirra á nám nemenda minna í ritun og hins vegar að skoða áhrif ritunar á nám í lífsleikni. 

Markmiðið var að finna fleiri leiðir sem ég gæti nýtt mér við kennslu ritunar og þannig að 

efla mig sem ritunarkennara. Rannsóknarspurningarnar voru tvær: „Hvernig get ég nýtt 

mér aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir til að efla mig sem ritunarkennara?“ og  

„Hvernig nýti ég ritun sem verkfæri í lífsleiknikennslu hjá nemendum með einhverfu?“ 

Fagmennsku þarf að hlúa að og hana þarf að rækta (Jón Torfi Jónasson, 2012). Þessu 

er ég sammála. Það að takast á við viðfangsefni sem ögruðu mér og hugmyndum mínum 

varð til þess að ég leitaði í fræðin. Ég las og pældi og mátaði rannsóknarniðurstöður og 

kenningar annarra fræðimanna við mig og mína reynslu ítrekað allan veturinn.  

Þessi stöðuga sjálfsskoðun varð til þess að ég fór að hlúa að og rækta fagmennsku 

mína. Starfskenning mín var í stöðugri mótun því ég þurfti endurtekið að staldra við og 

takast á við eigin hugmyndir. Þetta átti við hugmyndir mínar um ritunarkennslu, um 

námsumhverfi nemenda sem og hugmyndir mínar um mig sem kennara eða hugmyndir 

mínar almennt um hlutverk kennara.  

Módelið sem 6+1 víddir ritunar kynna reyndist mér góður stuðningur. Það tók mig 

tíma að ná tökum á hugmyndafræðinni og tungumálinu sem fylgdi henni. Þegar það kom 

fékk ég nýja innsýn í það hvernig ég gat nálgast ritunarkennsluna hjá nemendum mínum. 

Með því að taka víddirnar í sundur og laga kennsluna að einstaklingunum sem ég var að 

vinna með breyttist allt. Nemendur áttuðu sig á hvernig ritun gat gefið tækifæri til að 

skilja það sem þeir voru að upplifa og þeir nýttu þetta tækifæri. Ritunartímarnir fóru að 

snúast um málefni sem skiptu þá máli. Þessi markvissa vinna varð til þess að ég náði 

tökum á því að kenna ritun á merkingarbæran hátt.  

Með því að tengja ritunarverkefnin við reynsluheim nemenda breyttust 

lífsleiknitímarnir. Við það að koma skipulagi á skoðanir sínar og hugsanir var eins og 

nemendur kynntust sjálfum sér á nýjan hátt. Ég var engan veginn undirbúin fyrir þessar 

breytingar og fann áþreifanlega fyrir eigin vanþekkingu og reynsluleysi í tengslum við 

spurningar og vangaveltur nemenda. Öll mín orka og athygli hafði farið í 
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ritunarkennsluna, vegna þessa missti ég sjónar á því sem var upphafið að þessu ferli. Trú 

minni á ritun sem verkfæri og áhrifum hennar á líðan nemenda.  

Ég hafði heldur ekki gert mér grein fyrir því hversu krefjandi þessi ritunarkennsla yrði, 

hversu mikið myndi reyna á þekkingu mína í íslensku, færni mína í að staðsetja nemendur 

í ritunarferlinu og hæfni mína í því að hlúa að nýrri færni og rækta hana á sama tíma og 

ég var stöðugt að bæta við kröfurnar. Enda fannst mér ég stöðugt vera að misstíga mig 

langt fram eftir vetri. Þegar ég hafði náð tökum á ritunarkennslunni þá stóð ég frammi 

fyrir stórri áskorun í lífsleiknikennslunni.  

Þrátt fyrir allan minn undirbúning, lestur greina, vinnuna við að samþætta námið og 

allar mínar vangaveltur hafði ég einfaldlega aldrei hugsað þetta til enda. Hvaða áhrif 

hefur þessi nýja nálgun í ritunarkennslu á nemendur og samband mitt við þá? Hvaða áhrif 

hafa breytingar á námsumhverfinu á nám nemenda? Hvaða áhrif mun það hafa á nám í 

lífsleiknitímum ef mér tekst að fá nemendur til að vinna ritunarverkefnin? Hvaða áhrif 

hefur það á nemendur að fá rými til þess að takast á við og koma skipulagi á eigin 

hugmyndir og tilfinningar? Við þessar breytingar á lífsleiknitímunum stóð ég frammi fyrir 

því að mitt hlutverk var gjörbreytt. Ég var orðinn þátttakandi í námi nemenda og ritun 

var orðin leið til að skilja lífið. Markmið mitt með rannsókninni var að finna fleiri leiðir 

sem ég gæti nýtt mér við kennslu ritunar og þannig að efla mig sem ritunarkennara. Með 

því að nýta mér aðferðir 6+1 vídda ritunar til að byggja upp ritunarkennslu náði ég tökum 

á því að kenna ritun. Því betur sem mér gekk að átta mig á því hvernig ég gæti kennt ritun 

því færari varð ég í því að koma til móts við námslegar þarfir nemenda. Eftir því sem minni 

orka fór í ritunarkennsluna gekk mér betur að átta mig á stöðu nemenda jafnt innan 

ritunarferlisins sem íslenskukunnáttu þeirra. Það að tengja verkefnavinnuna við líf 

nemenda, við það sem þeir voru að kljást við hverju sinni varð til þess að skapa innri hvata 

hjá þeim. Það að koma skipulagi á hugsanir sínar og tilfinningar og að fá rými til þess að 

takast á við alls kyns vangaveltur breytti viðhorfi nemenda til vinnunnar. 

Ritunarverkefnin fengu tilgang og lífsleiknitímarnir fóru að standa undir nafni.  

Vinnan í vetur efldi mig ekki aðeins sem ritunarkennara, lífsleiknikennarinn Ragna 

Sóley lærði að lifa í óöryggi. Stærsta verkefni vetrarins var líklega að takast á við 

margvísleg og krefjandi verkefni í lífsleikni og að vera að berjast við eigin vanþekkingu og 

reynsluleysi á sama tíma. Sú vinna kenndi mér hins vegar að treysta nemendum mínum 

til þess að veita mér rými til þess að takast á við krefjandi spurningar frá þeim. Að treysta 

þeim til þess að vísa mér leiðina og að vera tilbúin til þess fylgja þeim á þeirra vegferð.  

Mín upplifun af þessari vinnu er sú að ég náði markmiði mínu. Ég mæli eindregið með 

því að kennarar leggi í svona námsleiðangur, því þetta er svo eflandi. Við það að horfast 
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í augu við eigin hugmyndafræði og með því að kortleggja eigin vinnu efldist fagmennska 

mín og fagvitund. Þetta er hins vegar krefjandi og tímafrek vinna. Ég hefði aldrei náð að 

vinna þetta verkefni ef ég hefði ekki notið stuðnings á mörgum stöðum. 

 Í fyrsta lagi var ég hluti af námssamfélagi, meistaranemahópnum SvaKaHaf. Það að 

hittast reglulega og fá leiðsögn frá kennurum reyndist mér ómetanlegt. Þessir tímar 

veittu mér aðhald og stuðning við vinnuna. Samnemendur mínir gáfu sér alltaf tíma til að 

hlusta og gefa góð ráð og kennarar mínir gáfust aldrei upp á mér. Í öðru lagi vinn ég á 

yndislegum vinnustað þar sem samkennarar mínir studdu mig og hvöttu áfram. Alltaf 

voru þeir tilbúnir til að hlusta á mig og samgleðjast með mér eða hughreysta þegar 

óvissan var að gera út af við mig. Í þriðja lagi sýndu stjórnendur þessu verkefni mínu 

skilning og áhuga. Ég fékk leyfi til að leggja af stað í þennan námsleiðangur, ég gat farið 

á námskeið á skólatíma og bætt við þekkingu mína og ný námsgögn voru keypt þegar ég 

bað um það. Til að styðja við vinnu kennara er mikilvægt að gefa þeim tækifæri til þess 

að rannsaka eigin starfshætti. Ég fékk þetta tækifæri og fékk nýja sýn á starfshætti mína 

og fagmennsku og starfskenning mín tók vaxtarkipp.  
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn höfðu allir tvö hlutverk, ég var kennari og nemandi og nemendur mínir 

voru einnig í þessum tveimur hlutverkum. Ég var að kenna þeim ritun og þeir voru að 

kenna mér að kenna ritun. Það sem gerðist hins vegar í lífsleikninni var eitthvað sem mig 

óraði ekki fyrir við upphaf þessa verkefnis.  

Þar voru það nemendur sem stýrðu ferðinni og það var hreint ótrúlegt að upplifa 

stundina þegar ég áttaði mig á því að mér hafði tekist að fá þá til að vinna ritunarverkefnin 

og að þau voru að hafa áhrif á allt í lífsleiknitímunum. Andrúmsloftið gjörbreyttist og 

traustið sem hafði myndast var svo mikið að um miðjan vetur var ég við það að bugast af 

ábyrgðartilfinningu.  

Með því að gera starfendarannsókn kynntist ég nýrri hlið á sjálfri mér, jafnt 

persónunni sem fagmanninum og á stundum sá ég mig „óþægilega“ vel. Ég var ekki alltaf 

að vinna í samræmi við þær hugmyndir sem ég taldi mig standa fyrir sem kennara og 

þessu þurfti ég að breyta. Einnig fékk ég alveg nýja innsýn inn í huga og heim nemenda 

minna og næ ég líklega seint að þakka þeim nóg fyrir allt það sem þeir kenndu mér í 

gegnum þetta ferðalag okkar. 

Mín reynsla eftir þennan vetur er sú að það að byggja upp kennslu er verkefni sem 

mjög brýnt er að gefa tíma í. Kennarinn þarf ekkert síður en nemendur á þessum tíma að 

halda. Það þarf að gefa þessu tíma í stundaskrá þar sem nemendur fá tíma til að venjast 

nýrri kennslunálgun og síðan tíma í að ná tökum á nýrri færni. Kennarinn þarf síðan að fá 

tíma til undirbúnings og fyrir úrvinnslu. Að byggja upp gæðakennslu er tímafrekt verkefni. 

Þetta er einnig krefjandi vinna og úrvinnslan hjá mér hófst þegar ég var komin heim. 

Þegar ég var búin að stimpla mig út og komin í helgarfrí. Þá fékk ég það rými sem mig 

vantaði fyrir þessa vinnu. Það að kafa svona djúpt, að leggja allt í vinnuna tekur 

einfaldlega tíma. Allar helgar voru undirlagðar í undirbúning og úrvinnslu, þá datt 

eiginkonan og móðirin út og enginn náði sambandi. Ég var vissulega á staðnum en með 

höfuðið allt annars staðar. Sumarfrí og jólafrí voru nýtt til lesturs greina og stöðuga leit 

að námskeiðum eða fyrirlestrum sem gætu eflt mig enn frekar í starfi. Kennsla er 

skapandi starf og kennarar þurfa þar af leiðandi ákveðinn sveigjanleika í vinnuumhverfi 

sitt, því stundum þarf viðkomandi einfaldlega rými til þess að hugsa í friði.  
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Viðauki A: Kennsluáætlun 1 

Lífsleiknitímar veturinn 2016-2017 

Verkefnaform: Ritunarverkefni 

Hugmyndir: Efnið sem unnið er með hverju sinni í lífsleikni. 

Unnið með eina vídd í einu, hver vídd fær einn mánuð og mikilvægt að skýrt sé hvað við erum að vinna 

með. Ég kem alltaf með sýnishorf af því hvað þeir eiga að gera. Sýnishornið verður verkefnið mitt, um mig 

og á sama tíma innlögn í tímann. 

Ritunarkennsla í 

lífsleiknitímum 

Ábyrgð, réttindi-skyldur 

Markmið Bjargir 

September: Hugmynd Nemendur átti sig á því hvað 

hugmynd sé og hvernig best 

sé að vinna með hana. 

Myndagrindin mín 

Orðalistar-byggðir á 

efni/þema hvers tíma 

Sýnishorn af hugmyndum 

Október: Skipulag  Nemendur átti sig á því 

hvernig ritunarverkefni eru 

byggð upp. Að efnið komi í 

ákveðinni röð, hafi upphaf, 

miðju og endi 

Myndagrindin mín 

Sýni þeim dæmi um: Byrjun, 

miðju, endi 

Nóvember: Rödd Nemendur átti sig á því hvað 

rödd sé og hvernig raddir séu 

mismunandi, allt eftir tegund 

ritunar. 

Myndagrindin mín 

Sýnishorn af ólíkum 

tegundum frásagna 

Desember: Rödd   

Janúar: Orðaval Nemendur átti sig á því hvað 

orðaval sé og hvernig notkun 

sagna, orðasambanda og 

lifandi lýsinga hafi áhrif á 

textann. 

Myndagrindin mín 

Sýnishorn af ólíkum textum 

með margskonar orðavali 

Febrúar: Setningaflæði Nemendur átti sig á hvað 

einkenni texta sem flæði vel 

og sem auðvelt er að lesa  

Myndagrind 

Margskonar textadæmi 

Mars: Rithefðir Nemendur átti sig á hvaða 

áhrif stafsetning og málfræði 

hefur á texta 

Textar til að skoða 

Upprifjun á alls kyns reglum  

Apríl: Framsetning Nemendur átti sig á því 

hvaða áhrif framsetning efnis 

hefur á lesendur 

Margskonar sýnishorn af 

ólíkri framsetningu á textum. 

Einnig sami texti en ólík 

framsetning 
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Viðauki Á: Kennsluáætlun 2 

Lífsleiknitímar veturinn 2016-2017 

Verkefnaform: Ritunarverkefni 

Handbók 6+1 vídd ritunar leiðir mig áfram við ritunarkennsluna. 

Hugmyndir: Efnið sem unnið er með hverju sinni í lífsleikni. 

Unnið með hluta úr einni eða tveimur víddum í einu. Allt eftir efni og stöðu nemenda. 

Myndagrindin áfram helsta kennslugagn ásamt töfluvinnu og umræðum. 

Engin tímamörk, námsframvinda nemenda stýrir hraða í verkefnavinnu. 

Skipulag tíma: Hver tími 80 

mín 

Markmið Bjargir 

1 Byrjum alla tíma á jóga 

Dagsform nemenda stýrir því 

hversu langur jógatíminn er 

og því hvað við gerum. 

Stundum pósur, stundum 

bara mjúkar teygjur eða 

öndunaræfingar.  

Hjálpa nemendum að 

komast í takt og fara tilbúinn 

andlega og líkamlega inn í 

vinnu dagsins. 

Dýnur 

2. Frjáls tími hjá nemendum á 

meðan kennari undirbýr 

næstu verkefni 

Þeir fá frið, andrými sem er 

þeim nauðsynlegt áður en 

næsta verkefni hefst. 

Tölvur, spjaldtölvur, bækur, 

prjónar, púsl, blýantar og 

blöð 

3.Lífsleikni, innlögn frá mér. 

Efnistök mismunandi, fer eftir 

því hvað brennur á að vinna 

með hverju sinni 

Hjálpa nemendum að vinna 

með og úr því sem er að 

angra þá hverju sinni. 

Myndagrind og hvað sem 

mér dettur í hug að geti 

aðstoðað þá við þessa vinnu, 

spjaldtölvur, tölvur, textar, 

myndir, samtöl. 

4. Ritunarvinna hefst. Kennari 

aðstoðar nemendur við að 

vinna verkefnin. Verð að 

hjálpa Steinari fyrst, segi 

hinum að prófa sjálfir að 

byrja, ég komi svo og aðstoði 

þá. Þegar allir eru byrjaðir að 

vinna þá tek ég myndir af 

töflunni og námsumhverfinu. 

Síðan sest ég niður og klára 

skráningarnar og svo get ég 

skrifað í dagbókina á milli 

þess sem ég hjálpa 

nemendum. 

Sjá niðri Myndagrind kennara 

Stutt textabrot frá kennara 
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5. Frjáls tími þegar 

ritunarvinnu lýkur 

Umbun  T.d. Tölvur, spjaldtölvur, 

bækur, prjónar, púsl, 

blýantar og blöð 

Markmið með 

lífsleikniverkefnum 

Aukinn skilningur á sjálfum sér og nánasta umhverfi. Bætt 

líðan og aukið sjálfsöryggi. 

Markmið með 

ritunarverkefnum 

Að nemendur nái tökum á ritunargrunninum; að skrifa texta 

sem hafi byrjun, miðju og endi. Auka þekkingu á ólíkum 

textum og uppbyggingu texta. Læri að skrifa stutta texta 

byggða á eigin reynslu eða löngunum. 



 

82 

Viðauki B: Skráningar í tímum 

Hvar sitja nemendur 

 

 

Hvað tekur langan tíma að 

byrja 

 

 

Hvernig gekk að vinna, 

 

 

Hvað stoppaði eða gekk illa 

 

 

Hvað gekk vel, hvers vegna  

Spurningar til nemenda 

 

 

Var þetta auðvelt og hvers 

vegna 

 

Var þetta skemmtilegt verkefni 

Hvað var skemmtilegt 

 

Var þetta leiðinlegt verkefni 

Hvað var leiðinlegt 

 

Aðrar skráningar 
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Viðauki D: Leyfisbréf skólastjóra 

Reykjavík 2016 

 

Ég, Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir er að skrifa mastersritgerð í Uppeldis-og 

menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég ætla að gera starfendarannsókn þar sem ég mun skoða hvernig ég nýti mér aðferðir 

þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir við ritunarkennslu mína hjá nemendum með einhverfu 

í lífsleiknitímum. Tilgangurinn er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á nám 

nemenda minna með það að markmiði að finna fleiri leiðir sem ég og vonandi fleiri geta 

nýtt sér við kennslu ritunar. Ég bið um leyfi til að vinna þessa rannsókn veturinn 2016-

2017. Rannsóknarvinnan felst í því að ég held rannsóknardagbók þar sem ég skrifa niður 

hvernig ég undirbý tíma, hvernig og hvað ég kenni og hvernig gengur. 

Ég mun taka einhverjar hljóðupptökur í kennslustundum þar sem ég skoða 

kennsluhætti mína. Ég mun líka taka ljósmyndir af vinnu nemenda, verkefnum og 

námsumhverfi. Allt efni sem ég mun nota verður með nafnleynd. Ég mun gæta fyllsta 

trúnaðar og verður skólanum og nemendum gefið dulnefni. Foreldrar og nemendur fá 

kynningu á rannsókninni og rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Hafdís Guðjónsdóttir prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Ég bið þig hér með um leyfi til að framkvæma rannsóknina. 

Með bestu kveðju, 

Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir 

 

Undirskrift skólastjóra 

________________________________________________________ 
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Viðauki E: Kynnisbréf  

 

Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar „Hvernig nýti ég aðferðir þær sem 6+1 vídd ritunar kynnir 

við ritunarkennslu mína hjá nemendum með einhverfu“ 

 

Ég, Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir er að skrifa mastersritgerð í Uppeldis-og menntunarfræði 

með áherslu á sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég er að fara að gera starfendarannsókn þar sem ég skoða eigin starfshætti, hvað ég kenni og 

hvernig. Vonandi verður þetta til þess að ég finni fleiri leiðir sem ég geti nýtt mér við kennsluna. 

Athyglin verður á mig og mína kennslu í tímum hjá börnum ykkar.  

Rannsóknarvinnan felst í því að ég held rannsóknardagbók þar sem ég skrifa niður allan 

undirbúning fyrir tíma, hvernig ég kenni í tímanum og hvað ég kenni. Einnig skrifa ég hjá mér 

hvernig þetta gengur. 

Ég mun líka taka nokkra tíma upp, ekki myndbönd heldur hljóðupptökur og vinna í framhaldinu 

með það efni. Ég ætla líka að taka ljósmyndir af vinnunni í þessu ferli. 

Allt efni sem ég mun nota í ritgerðinni sem ég mun svo skrifa verður undir nafnleynd. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og skóla og nemendum gefið dulnefni. 

Þátttaka er algjörlega valfrjáls. 

Takk fyrir, 

Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir 
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Viðauki É: Kynnisbréf og upplýst samþykki foreldra 

Kynnisbréf og upplýst samþykki 

 

Vegna starfendarannsóknarinnar: Hvernig kenni ég ritun hjá nemendum með 

námserfiðleika. 

 

Upplýst samþykki 

Ég, Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir er að gera starfendarannsókn á því hvernig ég kenni 

ritun hjá nemendum með námserfiðleika. Ég er að ljúka M.Ed. námi mínu í 

sérkennslufræði við Háskóla Íslands og er þetta lokaverkefni mitt. 

 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að skoða eigin starfshætti og áhrif þeirra á nám 

nemenda minna með það að markmiði að finna fleiri leiðir sem ég geti nýtt mér við 

kennslu ritunar. 

Vegna þess bið ég ykkur kæru foreldrar um leyfi til þess að nota nokkur sýnishorn af 

ritunarverkefnum barns ykkar frá því í vetur í lokaverkefni mínu. 

Ég nefni engin nöfn í ritgerðinni, aldur nemenda kemur ekki fram. Ég greini frá því að 

nemendur séu á unglingastigi, að öðru leiti verður nemendum ekki lýst. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og er þátttakendum frjálst að hætta þátttöku hvenær sem 

er óski þeir þess. 

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu um þátttöku vegna rannsóknarinnar „Hvernig 

kenni ég ritun hjá nemendum með námserfiðleika“. Ég samþykki hér með að taka þátt í 

rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á 

hvaða stigi hennar sem er. 

Undirskrift: 

____________________________________________________________________ 
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Viðauki F: Kynnisbréf og upplýst samþykki nemenda 

Kynnisbréf og upplýst samþykki  

 

Vegna ritgerðarinnar : Hvernig kenni ég ritun hjá nemendum mínum í unglingadeild. 

 

Upplýst samþykki 

Ég, Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir er að læra að verða betri kennari. Þess vegna er ég 

að skrifa ritgerð um það hvernig ég kenndi þér í vetur. Þegar ég er búin að skrifa 

ritgerðina þá mun ég prenta hana og skila til kennara minna í Háskóla Íslands og þeir 

munu lesa hana. Ritgerðin mun einnig verða prentuð og sett á bókasafnið í Háskóla 

Íslands. 

Vegna þessa bið ég þig kæri nemandi um leyfi til þess að setja mynd af þessum 

ritunarverkefnum sem þú vannst í vetur í ritgerðina mína. 

Nafnið þitt mun ekki koma fram, enginn mun vita að þú skrifaðir þetta. 

 

Þú mátt nota verkefnin mín 

 

 

Þú mátt ekki nota verkefnin mín 
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Viðauki G: Myndagrind 
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Viðauki H: Hugmyndagrind 

              

 

 

 

        

 


